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1. JUSTIFICACIÓ I MARC DE REFERÈNCIA 
 
 
En aquest document s’exposa una proposta d’itineraris de formació professionalitzada 
corresponent als perfils professionals d’Operari/ària i Gestor/a de magatzem. 
 
Aquest producte és resultat de les actuacions de l’eix Enfortiment del Model Industrial promogudes 
per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en representació dels municipis que conformen 
l’Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC), dins el projecte LOGIS OCUPACIÓ 
2015-2016 de la RIERA DE CALDES. 
 
El projecte ha estat cofinançat per la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Santa Perpètua 
de Mogoda i Caldes de Montbui en el marc de la convocatòria 201420145120006313, Ocupació a 
la Indústria Local de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta iniciativa té per missió promoure l’ocupació en el sector de la logística com a motor de 
creixement de l’activitat econòmica en el territori de la Riera de Caldes, millorant l’ocupabilitat de 
les persones amb especials dificultats, a partir de les necessitats expressades pel teixit productiu 
local, creant espais de concertació territorial, l’enfortiment del model industrial local i la retenció 
de talent i desenvolupament competencial de les persones. Per tant, els itineraris resultants 
s’adrecen a persones que vulguin millorar o adquirir les competències clau requerides per les 
empreses que operen en el sector o activitat de la logística. 
 
La present proposta d’itineraris de formació en l’àmbit de la logística s’ha dissenyat arrel de la 
licitació per part de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda de la realització de les següents 
actuacions previstes a l’eix Enfortiment del Model Industrial del projecte: 
 

 Dinamització del grup GEL, grup d’experts/es en logística: taller d’identificació de 

necessitats formatives del sector de la logística adreçat a empreses en coordinació amb 

personal tècnic responsable del projecte de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Santa 

Perpètua de Mogoda.  

 Informe de resultats: proposta de dos itineraris formatius (orientats a l’adquisició i millora 

de competències tècniques, bàsiques i transversals i incloent pràctiques en empresa) a 

implementar i proposta d’indicadors d’avaluació. 

 Taller de selecció per competències: impartició d’una sessió formativa pràctica adreçada a 

les empreses sobre el sistema d’avaluació i selecció de l’equip huma en clau de  

competències professionals. 

Aquestes actuacions atenen als objectius determinats per l’equip de Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua relatius a l’eix II del projecte amb la finalitat última d’assolir el 
màxim encaix dels itineraris amb la realitat actual del teixit productiu local.  En concret, als objectius 
de: 
 

 Incorporar l’empresa privada als projectes des de la fase de conceptualització, per 

assegurar la pertinença de les apostes formatives i d’especialització en l’àmbit logístic així 

com la seva posterior participació en l’execució del programa. 

 

http://www.rieradecaldes.com/lamerc.html


  

 

 

 Generar un procés participatiu que inclogui representants d’empreses del sector i 

manufactureres així com persones expertes i altres actors rellevants en l’àmbit de la 

logística, per tal d’identificar les seves necessitats ocupacionals i els perfils competencials 

dels sector. 

 Dissenyar itineraris formatius i de millora de l’ocupabilitat dels perfils professionals 

vinculats a la cadena de valor logístic a partir de la identificació i anàlisi previs, amb el 

compromís i participació del sector privat. 

 
 

2. OBJECTIUS 
 
 
L’objectiu general del programa LOGIS OCUPACIÓ 2015-2016 és la millora de l’ocupabilitat de 
persones aturades amb especials dificultats, preferentment joves, majors de 45 anys i/o persones 
aturades de llarga durada, i el foment de la seva inserció en el sector dels serveis logístics i activitats 
afins a través del disseny i la implementació d’un dispositiu integral d’orientació, formació i 
inserció.   
 
L’ocupabilitat indica la posició d’una persona en un moment determinat de la seva vida respecte a 
una ocupació concreta1, motiu pel qual, quan aquesta es millora augmenta la possibilitat d’accedir 
a un lloc de feina.  
 
Per tant, com que l’ocupabilitat només es pot modificar si es coneix i es parteix de la pròpia situació 
respecte al mercat de treball, és necessari tenir en compte les necessitats actuals de les empreses, 
tal i com reflecteixen els següents objectius específics, que es poden dividir en directes i indirectes: 
 
 
2 . 1  OB J EC T I U S  D I R EC T E S  
 

 Millorar l’encaix competencial entre les persones que es troben en cerca activa de feina o 
de les que volen millorar la seva situació laboral i els perfils professionals requerits per part 
de les empreses del sector logístic del territori on opera l’AMERC. 

 
 Millorar l’ocupabilitat en el sector de la logística de les persones amb els perfils 

sociolaborals contemplats a l’objectiu general. 
 

 Aconseguir un major nivell d’implementació del model de direcció estratègica i del model 
de gestió de l’equip humà, en clau de competències, i una arquitectura organitzativa que 
faci viable aquests models en el teixit econòmic format per empreses del sector logístic. 

 
 Oferir una metodologia i unes eines a les empreses per tal d’identificar, potenciar i 

fidelitzar el talent de persones i professionals. 
 

 Potenciar la cohesió de l’empresariat del territori que opera en el sector de la logística, per 
que d’una manera conjunta millorin el treball cooperatiu i en xarxa entre totes les 
empreses, organitzacions i professionals i entre les entitats públiques que els donen 
suport. 

                                                             
1 Colomer, M (2010). Tècniques d’anàlisi de competències professionals. Fonaments metodològics. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. 



  

 

 

 
2 . 2  OB J EC T I U S  I N D I R E C T E S  
 

 Optimitzar la utilització dels recursos que l’Ajuntament de Santa Perpètua i la resta de 
municipis amb els que col·labora destinen a aquest programa i aconseguir una externalitat 
positiva en altres projectes que es desenvolupin en el territori a curt, mig o llarg termini 
(per exemple, els beneficis que pugui generar sobre la futura construcció de l’Estació 
Intermodal de Mercaderies de la Llagosta, que segons un estudi podria generar entre 629 
i 1.300 llocs de treball)2. 

 
 Optimitzar els recursos i les capacitats del territori aprofitant els beneficis de les 

externalitats positives que provoquen altres projectes i institucions afins (com per 
exemple, els programes de Formació Professional Dual i els programes universitaris sobre 
logística i comerç internacional). 

 
 Contribuir a millorar els factors de competitivitat del teixit empresarial del sector de la 

logística, principalment, el desenvolupament competencial dels equips, per què es 
consolidin i creixin, posant especial èmfasi en les competències transversals. 

 
 Contribuir a millorar els recursos i les capacitats de les empreses del sector de la logística, 

tenint en compte que els recursos intangibles (informació i coneixement) són els més 
estratègics per encarar els reptes de futur. 

 
 Vetllar perquè les organitzacions del territori tinguin una missió, visió i valors orientades a  

l’interès social, potenciant valors com la igualtat d’oportunitats, principalment, entre els 
col·lectius que es consideren públic objectiu del programa. 

 
 Aconseguir el compromís i la implicació dels/de les agents en el desenvolupament del 

territori en la generació d’ocupació de qualitat, a través de la cooperació público-privada 
per tal d’augmentar l’eficiència i eficàcia dels projectes que s’engeguen des de 
l’Administració pública per donar-los suport. 

 
 

3. METODOLOGIA   
 
 
3 . 1  M AR C  T E ÒR I C  I  M E T OD OL ÒG I C  
 
La proposta de competències professionals en què es fonamenten els itineraris que presentem és 
el model de gestió de la competència professional proposat per l'ISFOL (Instituto per lo Sviluppo 
della Formazione Professionale dei Lavoratori), Roma (Itàlia); que va adaptar la Fundació Surt, 
mitjançant el treball desenvolupat a Claus tutorials, guia per a l'acompanyament i el suport tutorial, 
Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008). 
 
A partir d’aquests treballs el concepte de competència professional es defineix com el conjunt 
integrat de coneixements, habilitats, aptituds i actituds que es posen en joc en l'acompliment d'una 
determinada activitat laboral o professional. Aquest model divideix les competències professionals 
en tres subgrups: 
 

                                                             
2 Aneu a http://www.rieradecaldes.com/logis-2014.html per descarregar els estudis elaborats per l’Institut Cerdà. 

http://www.rieradecaldes.com/logis-2014.html


  

 

 

 

Competències tècniques Conjunt de tècniques i coneixements 

necessaris per al desenvolupament d'una 

activitat laboral determinada. 

Competències de base Coneixements reconeguts en un determinat 

context sociocultural com a requisits de 

funcionament social.  

Dividides en tres subgrups: d'accés a 

l'ocupació, instrumentals bàsiques 

(curriculars) i instrumentals específiques. 

Competències transversals Conjunt de capacitats, hàbits i actituds 

d'ampli abast que interactuen per donar 

resposta a situacions laborals. 

Són diverses i de diferents nivells de 

complexitat. 

Dividides en tres subgrups: 

 d'identificació, de relació i d'afrontament. 

 
 
Les competències transversals3, són competències amb un fort component de transferibilitat i 

aplicació a diferents contextos i professions. Amb un elevat component cognitiu i d'acció, tenen a 

veure fonamentalment amb l’aprehensió particular de la realitat i l'actuació que hi fa cada persona.  

S'agrupen en tres grans macrocompetències que estan en contínua interacció: 

 Competències de diagnòstic (diagnosticar): competències relacionades amb l'anàlisi, tant 
de les pròpies capacitats com de les característiques de l'entorn en general. Aquestes 
competències impliquen, per exemple, la capacitat per identificar els propis punts febles i 
les potencialitats; identificar les característiques i els requeriments del context i generar 
estratègies de resposta satisfactòria per a la persona; etc. Una bona capacitat diagnòstica 
permetrà relacionar-se amb els altres i afrontar problemes i situacions de manera eficaç. 

 
 Competències relacionals (relacionar-se): incorporen un ampli ventall de processos relatius 

a com establim una relació amb els altres i amb l'entorn. Relacionar-se eficaçment suposa 
el desenvolupament d'un conjunt d'habilitats de naturalesa socioemocional (domini de 
l'expressió de les emocions i els sentiments, gestió del conflicte, etc.), cognitiva (interpretar 
de manera adequada la situació, percebre correctament a l'altra persona, etc.) i d'estils de 
comportament que es posen en joc durant la interacció. Les competències de relació 
interpersonal, el treball en equip, l'escolta activa, expressar-se, dialogar, cooperar, etc. són 
competències de relació. 

 
 Competències d'acció (afrontar): Es refereixen al conjunt de capacitats que, integrades 

amb les de diagnosticar i relacionar-se, permetran a la persona intervenir sobre un 
problema o una situació nova amb més probabilitats de sortir-se’n.  

                                                             
3  Claus tutorials, guia per a l’acompanyament i el suport tutorial, Colomer, M.; Palacín, I.; Rubio, F.; (Barcelona. 2008) 



  

 

 

 Fan referència a un conjunt de competències que permetran la construcció i la posada en 
marxa d'estratègies d'acció, amb la finalitat d'assolir els objectius personals i els previstos 
per la tasca. Són competències relatives a la capacitat de resolució de problemes, la 
capacitat de negociació i la presa de decisions, la planificació i l'organització del treball, etc. 

 
El treball de Claus Tutorials distingeix diferents nivells de competència, segons els diferents graus 
de complexitat, autonomia, coneixements i actituds que s’exigeixen en cada activitat a realitzar.  
 
Finalment, cal tenir en compte que:  
 

 Les competències són recursos personals que s’adquireixen i es desenvolupen durant tota 
la nostra trajectòria de vida, a través de la formació, l'experiència familiar i social i, per tant, 
les posem en joc en cada situació formal o informal (professional, empresarial, laboral, 
familiar, personal, social, etc.). 

 
 El sistema de construcció de les competències que permet adquirir-les i millorar-les 

consisteix a tenir la capacitat d'experimentar-les, identificar-les i transferir-les a altres 
àmbits diferents d'on s'han posat en joc per primera vegada. 

 
 Tenen un caràcter dinàmic, evolucionen amb la pròpia experiència a través del procés 

d'aprenentatge. 
 
 
3 . 2  A N ÀL I S I  Q U AL I T A T I U  
 

L’estudi que s’ha realitzat per tal de definir els itineraris no ha estat plantejat amb els criteris i el 

rigor propis d’una investigació de caràcter científic, no obstant, per assolir un resultat més òptim 

s’han seguit algunes pautes de tècniques d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu.  

D’aquesta manera, la informació necessària per dissenyar els dos itineraris de formació s’ha 
obtingut a través de les tres activitats i tècniques que s’exposen a continuació. Tanmateix, la mostra 
escollida en la fase d’obtenció d’informació secundària en cada una de les tres activitats  
contemplades ens ha permès realitzar una anàlisi qualitativa i no pas quantitativa. 
 
En les 3 activitats s’ha intentat aconseguir una mostra de subjectes suficientment òptima amb 

l’objectiu d’obtenir informació qualitativa a partir de l’experiència i opinió dels subjectes inclosos i, 

d’aquesta manera, poder realitzar una diagnosi òptima segons l’activitat a la que participin. 

 
3 . 2 . 1  Ob t e n c i ó  d ’ i n f o r m ac i ó  s e c u n d à r i a :  
 
S’ha comptat amb un recull de recursos de referència de l’àmbit objecte de l’estudi, com informes 
i estudis, projectes realitzats en el territori, bibliografia, articles, entrevistes i discursos. Els recursos 
més utilitzats (vegeu Annex Bibliografia) han estat: 
 

 Mapes de l’ocupació del perfil professional Operari/ària de magatzem i de Gestor/a de 
magatzem elaborats i publicats per professionals i institucions de referència que treballen 
en l’àmbit de l’ocupabilitat en clau de competències a Catalunya. 

 Itineraris de formació elaborats per institucions de referència. 
 Estudis del sector i activitat logística. 
 Bibliografia diversa sobre temes relacionats amb l’activitat logística.  



  

 

 

 Bibliografia diversa sobre l’àmbit econòmic i empresarial. 
 
En segon lloc, s’ha realitzat un Benchmarking, una tècnica d'anàlisi empresarial que ens permet 
l'anàlisi sistemàtica i continua per avaluar comparativament els productes, processos i serveis 
d’una organització dins del mercat. En el cas que ens ocupa, hem cercat aquelles experiències 
d’altres propostes, itineraris i continguts de formació professionalitzada dissenyats i executats per 
entitats del territori català que aporten idees aplicables a aquest treball i que es consideren bones 
pràctiques i innovadores. Per exemple, destaca el treball realitzat d l’Institut de Qualificacions 
Professionals de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit dels Certificats de professionalitat. 
 
 
3 . 2 . 2  Ob t e n c i ó  d ’ i n f o r m ac i ó  p r i m àr i a :  
 
S’ha obtingut informació de primera mà a través de 3 tipus d’activitats que s’exposen  a 
continuació,  en les que han participat un grup d’empresaris del territori i un grup de persones 
coneixedores del sector per estar vinculades a entitats de recerca i/o formació en les activitats 
logístiques. Aquestes activitats s’han inclòs en l’acció del programa LOGIS OCUPACIÓ denominada 
GEL, Grup d’Experts/es en Logística, conformat per: 
 
1. Persones empresàries o directives amb capacitat de decisió sobre la incorporació de canvis 
estratègics en les seves corresponents organitzacions empresarials i que operen en el territori amb  
una activitat econòmica de la logística o desenvolupen alguna activitat de logística de forma 
transversal en una activitat econòmica diferent. Les persones integrants d’aquest grup han estat 
caps i gerents, responsables de logística, responsables de RRHH, que han participat activament en 
la detecció de necessitats de recursos referits a l’equip humà de manera presencial i/o contrastant 
via online o telefònica les conclusions i productes resultants de les sessions focals. 
 
2. Persones coneixedores dels àmbits de coneixement relacionats amb el sector: professionals, 
formadors/es, persones representants d’institucions referents del sector, etc., que desenvolupen 
la seva activitat dins i fora del territori d’influència, en diferents àrees relacionades amb el tema 
(estratègia territorial, innovació, infraestructures, medi ambient, etc.). Aquest col·lectiu ha aportat 
la seva experiència en projectes i activitats a nivell local, nacional i internacional. 
 
Per fer aquest estudi exploratori s’ha comptat amb els beneficis que aporta l’anàlisi comparativa 

de dades, anomenada triangulació analítica, basada en 3 tipus d’activitats: grups focals, entrevistes 

i qüestionaris. I tot i no ser un anàlisi quantitatiu, ha permès: 

 Aprofundir en la informació i obtenir una informació més qualitativa. 
 Obrir un procés participatiu amb els agents implicats perquè puguin oferir la seva 

expertesa i la seva opinió sobre el tema d’una forma directa i oberta. 
  Cercar la implicació i compromís de les empreses perquè col·laborin en el desplegament 

del projecte i dels itineraris 
  Donar a conèixer a les empreses el model de gestió de l’equip humà en clau de 

competències i engrescar-les a implementar-ho a les seves organitzacions de manera total 
o parcial. 

 
A continuació es relacionen les persones participants als tres tipus d’activitats que s’han dut a 
terme per a l’obtenció de la informació primària, així com la metodologia i desenvolupament de 
les accions: 
 



  

 

 

 
 

1 .  G r u p s  F o c a l s  ( s e s s i o n s  d e  t r e b a l l ) :  
 
El grup focal és una tècnica qualitativa d'estudi de les opinions o actituds d'un públic, utilitzada en 
ciències socials i en estudis comercials. Consisteix en la reunió d'un grup de persones (entre 6 i 12), 
amb un/a moderador/a, investigador/a o analista; encarregat/da de fer preguntes (4 com a màxim) 
i dirigir la discussió.   
 
En aquest cas, s’han organitzat dues sessions seguint un guió de preguntes que respon a les 
dimensions identificades, que ens han servit per aglutinar i analitzar els elements de valor 
emergents en les persones assistents.  
 
Tanmateix, tot i que les sessions han respectat els elements clau d’un grup focal, s’ha optat per 
vehicular les preguntes del guió oferint coordenades sobre el marc teòric i metodològic proposat. 
D’aquesta manera, a banda de rebre les respostes de retorn, s’ha facilitat el debat i ha permès a 
les persones participants reflexionar sobre la pregunta de manera pro-activa, des de la seva pròpia 
experiència, situació actual i visió futura. 
 
A través de les dues sessions hem conegut la situació actual i necessitats de les empreses, les 
opinions, les percepcions així com les propostes de futur de les persones implicades directament 
amb els equips humans de les seves organitzacions.   
 
 

 P r i m e r  G r u p  F o c a l :  han participat 9 persones en total 
 
L’objectiu de la primera sessió (vegeu Annex. Programes de les sessions) ha estat identificar les 
necessitats presents i futures de les empreses a partir d’una diagnosi externa, posant el focus en 
les tendències i oportunitats en el sector de la logística que tenen relació directa amb l’evolució 
futura de l’activitat i, per tant, amb les competències de referència dels llocs de treball i perfils 
professionals que es requeriran. 
 
Aquesta diagnosi externa ha contemplat: 
 
1. El nivell de coneixement que tenen entorn les tendències dels diferents entorns que afecten el 
seu sector i que tenen una relació directe amb l’evolució futura de la seva activitat i, per tant, de 
les necessitats en relació als llocs de treball i perfils professionals que requeriran. 
 
2. El nivell de coneixements i grau d’aplicació en la seva activitat dels factors de competitivitat que 
els permetran aprofitar les oportunitats que ofereixen aquests entorns. 
 

EMPRESA Participant

AGCO IBERICA, SA MONFORTE, Lluis

CISTERNAS GERMANS NAVARRO, SL NAVARRO, Jordi

COMA Y RIBAS, SL PROSPER, Juan

DAS FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL TRANSPORT AGUILAR, Daniel

DIAGTRES SA LAPORTE, Oriol

DIRAC DIST SL GONZÁLEZ, Alberto

FORKLIF ELEVATION, SL FREIRE, Carlos

GRUPO ELECTRO STOCKS SLU PINSACH, Enric

KOSTAL ELECTRICA SA ASENSIO, Elisabet

ENTITAT Participant

ESCOLA EUROPEA DE SHORT SEA SHIPPING. PORT DE BARCELONA DÍAZ, Adriana

FUNDACIÓ ICIL CASOLIVA, Ramón

INSTITUT ILDEFONS CERDÀ FUNDACIÓ PRIVADA IGLESIAS, Marc

Dtr gerent

Càrrec

Responsable formació

Càrrec

Gerent

Gerent

Responsable logística

Gerent

Gerent

Director Projectes ICIL Barcelona

Consultor innovació, transport i logística

Gerent

Responsable centre logístic

Responsable RRHH



  

 

 

3. El nivell de coneixement que tenen de les competències clau del futur, principalment, les 
competències transversals. 
 
4. L’existència i el nivell d’implementació de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa i 
de l’Equip Humà. Aquest factor és essencial per poder incorporar aquells models de direcció i gestió 
dels equips humans que posin en l’eix central de l’activitat els bagatges competencials de les 
persones. 
 
En aquesta sessió han participat responsables d’empreses amb activitat logística o del sector (6), 
per tal que els/les participants que operen en el teixit empresarial del territori aportin la seva 
experiència adquirida en el territori d’actuació i professionals coneixedors/es de l’àmbit de la 
logística i el supply chain de fora i de dintre del territori (3) que complementen l’expertise dels 
primers. 
 
El contingut de la S1 treballat ha estat: 
 

Sessió 1. Tendències I oportunitats en el sector de la logística 

 Anàlisi de tendències: Tècniques per identificar oportunitats de creixement.  
 Els factors de competitivitat en un nou paradigma econòmic i social. 
 Empreses socialment responsables: Avaluació de l’Impacte de l’activitat. 

 
Per tant, aquesta primera sessió s’ha centrat en tres blocs, corresponent a les 2 dimensions 
analitzades: tendències i oportunitats de futur i recursos i capacitats, per la qual cosa, la dinàmica 
s’ha vehiculat a través de tres preguntes relatives a la dimensió Tendències i oportunitats en el 
sector de la logística: 
 

1. Cap a on va el sector de la logística? Noves oportunitats per evolucionar. S’han analitzat les 
tendències de l’entorn PESTEL (polític, econòmic, sociocultural, tecnològic, ecològic i legal) 
i, conseqüentment, les tendències i oportunitats en diferents sectors i activitats 
econòmiques consolidades, en creixement i emergents, en un nou paradigma econòmic i 
social amb l’objectiu final d’identificar les tendències i oportunitats de futur en el sector 
de la logística.  
 

2. De què depèn la viabilitat de les empreses del sector? Nous reptes a afrontar. S’ha analitzat 
l’efecte en l’activitat de les empreses del sector dels nous factors de competitivitat actuals 
així com el paper del capital competencial de les persones com el recursos més estratègic 
de l’empresa en una economia basada en el coneixement. En aquesta línia s’han pogut 
identificar algunes competències clau requerides i també la necessitat que les empreses 
adoptin nous models de gestió de l’equip humà per poder captar, fidelitzar i desenvolupar 
les competències de les persones perquè tinguin un major encaix amb aquestes 
competències requerides. 

 
3. Quines són les estratègies de futur? Un impacte positiu a l’entorn. S’ha fet un vol d’ocell 

sobre els principals tipus d’impacte que les organitzacions haurien de tenir en compte 
respecte les seves activitats en l’entorn, a través d’una revisió de les principals creences 
més arrelades en el teixit econòmic i social. S’ha reflexionat sobre l’economia verda i la 
igualtat d’oportunitats, principalment.   

 
A partir d’aquestes preguntes recolzades per tres dinàmiques diferents, s’ha obert un espai de 
debat i reflexió perquè de manera pro-activa i pràctica els i les participants ofereixin la seva opinió 
partint de la pròpia experiència, situació actual i visió futura.  



  

 

 

Durant les dinàmiques s’han ofert algunes idees clau del marc teòric en el qual es fonamenta el 
model de gestió de la competència professional proposat per ISFOL (vegeu contingut del marc 
teòric de la sessió). 
 

 S e g o n  gr u p  f o c a l :  han participat 4 responsables d’empreses en total. 
 
Ha tingut com objectiu fer una segona identificació de necessitats de les empreses en termes de 
capital competencial, a partir d’una diagnosi interna que ha contemplat: 
 
1. Els recursos i capacitats actuals que tenen les empreses. 
 
2. Punts forts i zones a millorar en termes de perfils professionals requerits a l’actualitat i en un 
futur (lligat als resultats de la diagnosi externa de la primera sessió). 
 
3. Impacte del tipus d’organització i de les activitats en el tipus de lloc de treball dissenyats i en els 
perfils competencials requerits. 
 
El contingut de la S2 treballat ha estat: 
 

Sessió 2. Recursos i capacitats 

 Recursos estratègics en l’Economia del coneixement. 
 Arquitectura versus estructura organitzativa. 
 Optimització de recursos estratègics. 

 
La dinàmica de la sessió s’ha vehiculat a través de tres preguntes relatives a la dimensió Recursos i 
Capacitats com aspectes clau per a la capacitat d’adaptació, innovació i competitivitat de l’empresa 
amb l’objectiu d’identificar les necessitats de les empreses en termes de desenvolupament del seu 
capital humà, a partir d’una diagnosi interna: 
 

1. De quina manera donem resposta als factors de competitivitat? L’alineació de la nostra 
estratègia corporativa i operativa amb les oportunitats de futur. 
 

2. Quins factors crítics identifiquem en la nostra activitat? Alineació de la direcció estratègica, 
l’arquitectura organitzativa i el model de gestió de l’equip humà. 
 

3. Disposem de les capacitats i els recursos necessaris? Encaix entre el capital competencial 
actual i les nostres necessitats presents i futures. 
 
 

2 .  Q ü e s t i o n ar i s   
 
Els qüestionaris han tingut dos objectius: el primer, validar la informació recollida i analitzada en 
les sessions grupals i, el segon, ampliar la mostra de persones, comptant amb l’opinió d’empreses 
del territori que no han pogut assistir a cap de les dues sessions.  
 
El model de qüestionari s’ha elaborat a partir d’una primera proposta de funcions i competències 
dels dos mapes competencials dels perfils professionals analitzats. Aquest model, per tant, s’ha 
basat amb la informació recollida en la fase d’obtenció secundària i la informació recollida en els 
dos grups focals. 
 



  

 

 

Per tant, a partir dels qüestionaris s’han pogut sotmetre a revisió els mapes en forma de preguntes, 
realitzades a les persones empresàries. Posteriorment, els mapes resultants dels dos perfils s’han 
revisat amb els professionals de les entitats especialistes en l’àmbit de la logística. 
 
En total s’han recollit 10 qüestionaris (vegeu Annex: Model de qüestionari validació mapes), 8 d’ells 
responsables d’empreses. 
 

3 .  E n t r e v i s t e s   
 
Les entrevistes en profunditat a professionals d’empreses i entitats de l’àmbit de la logística han 

permès obtenir informació més qualitativa, principalment, sobre l’itinerari i el contingut 

contemplat en el seu disseny.  

S’han realitzat 4 entrevistes en profunditat a persones expertes en formació o en assessorament a 

empreses del sector de la logística dels temes tractats.    

 

4. RESULTATS I CONCLUSIONS 
 
 
A partir de l’anàlisi i interpretació de tota la informació recollida en la primera fase hem dissenyat 

els Itineraris de formació d’Operari/ària i Gestor/a de magatzem. 

El mètode de triangulació utilitzat també ens permet conèixer el pensament prospectiu dels agents 
analitzats. D’aquesta manera hem conegut el pensament estratègic que tenen i ens ofereix 
indicadors predictius per a realitzar un plantejament estratègic dels itineraris. 
 
A continuació s’exposa, primer, les conclusions de les sessions grupals, per bé que permet conèixer 
el pensament prospectiu de les empreses i segon, els requeriments competencials obtinguts de 
tots les activitats. 
 
 
4 . 1  R E Q UE R I M E N T S  D E  L ’ E N T O R N  
 
A N À L I S I  D E  T E N D È N C I E S  P E R  I D E N T I F I C A R  O P O R T U N I T A T S  D E  C R E I X E M E N T  
Cap a on va el sector de la logística? Noves oportunitats per evolucionar.  
 
En el quadre-resum de conclusions que es mostra a continuació s’han recollit totes les respostes i 
reflexions de les persones assistents. Cal tenir en compte que tot i la qualitat i quantitat de les 
respostes, aquestes representen la cosmovisió només d’una part del teixit empresarial. Per tant,    
no és una mostra suficientment representativa des del punt de vista del rigor d’un estudi estadístic. 
 
En segon lloc, cal tenir en compte que no totes les opinions i consideracions van ser compartides i 
consensuades per la majoria del grup.  
 
Per aquest motiu, a partir de la primera sessió s’ha anat ampliant la informació, recollint l’opinió 
d’altres experts/es i empreses que operen dins o fora del territori i que han demostrat la seva 
voluntat de participar en els continguts dels itineraris. Es tracta d’assolir la màxima 
representativitat del sector en termes de diferents tipus d’empreses, tipus d’activitats 
econòmiques que incloguin la logística i tipus d’empreses on l’activitat econòmica de les quals sigui 
la logística. 
 



  

 

 

Abans d’entrar en els bloc de conclusions, cal destacar una primera consideració que les persones 
assistents han realitzat, confirmant una de les hipòtesis de partida: la necessitat de realitzar 
determinades consideracions per tal de poder arribar a les competències clau dels perfils 
professionals requerits. Aquesta diferenciació passa per considerar tres grans factors: 
 

1. Diferenciar aquelles empreses que centren la seva activitat en la logística, (per ex. 
missatgeria, transport de mercaderies, etc. d’aquelles empreses que tenen una àrea 
operativa dedicada a l’activitat logística per poder realitzar la seva activitat econòmica 
principal (per ex. fabricació i comercialització de béns de consum, comerços, hospitals, 
etc.). 
 

2. Diferenciar les diferents activitats que formen part d’un mateix procés d’activitat logística 
dintre d’una mateixa empresa (emmagatzematge, distribució o transport, etc.). 
 

3. Diferenciar els diferents sectors o activitats econòmiques de les empreses relacionades 
amb aquesta activitat (p.ex. activitat e-commerce, sector comerç tradicional, activitat de 
comercialització de productes alimentaris, sector farmacèutic, activitats amb material 
perillós, sector cultural, etc.). 
 

Tot i els tres criteris contemplats que dificulten el procés de treball orientat a assolir l’objectiu de 
l’estudi, ha calgut fer un esforç per tal de configurar aquests perfils donat el creixement en aquesta 
activitat en aquest territori i, per tant, del potencial que té en un futur de generació de llocs de 
treball l’ocupació en general. 

 



  

 

 

 

TENDÈNCIES I OPORTUNITATS DELS 

DIFERENTS ENTORNS

TENDÈNCIES I OPORTUNITATS DELS 

SECTORS ECONÒMICS

TENDÈNCIES I OPORTUNITATS EN EL 

SECTOR DE LA LOGÍSTICA
Comerç electrònic: compra en internet per part 

del/de la consumidor/a final (B2C) com del 

proveïdor (B2B)

E-logística: util ització de les TIC’s en diferents 

activitats del procés logístic.

Sectors i  activitats intensius en informació i  

coneixement (l l igat al Model econòmic de 

l ’Economia del Coneixement): Oci i  cultura, 

R+D+I, Tics, Serveis a les persones i  empreses.

Augment de l 'ús de les tecnologies en els 

processos logístics: 

 Lectors RFID i lectors QR

 Missatgeria instantània (Whatsapp)

 etc

Util ització de nous mitjans de distribució que 

integren les tecnologies (p.ex ús de DRONS)

Distribució directe al consumidor final.

Especialització en l’emmagatzematge i 

distribució de productes que es comercialitzen 

per Internet (productes alimentaris, l l ibres, 

etc.)

Automatització dels processos.

Nous models de negoci intensius en informació 

i  coneixement. 
Major consciència social orientada a la cura del 

medi ambient.

Sectors i  activitats econòmiques que tenen en 

compte el cost ambiental de l 'activitat.
Logística verda 

Economia verda Logística inversa

Vehicles sostenibles

Nous hàbits de consum de les economies 

enfocats: Ciutadà amb valors que considera que 

el consum és necessari però no és bàsic i  

considera que no es pot mantenir el ritme passat.

Noves activitats econòmiques 

Nous mercats.

Consciència de l’impacte social de les activitats 

de les empreses.

Noves l ínies de negoci i  nous   serveis per a les 

EDS amb activitat logística.

Necessitat d’estalviar temps. Polítiques de RSC interna i externa que vetll in 

pel benestar de les persones.

Necessitat d’estar connectat amb tot el món. Augment de la “petita paqueteria”

Unitats familiars formades per un sol membre o 

per dos.

Augment del consum de tecnologia amb el 

concepte “internet de les coses”

Diferenciació de productes i  serveis a causa de la 

globalització.

Especialització dels serveis de les EL i  de les 

activitats de les àrees logístiques de EDS: 

logística farmacèutica, logística verda.

Disminució del poder adquisitiu de les persones i  

dels recursos econòmics de les organitzacions.

Internacionalització dels serveis.

Nou model d’econòmia circular (relacionat amb 

l’entorn ecològic)

Sistemes de distribució amb un menor cost.

Reposició inmediata

Necessitat d’innovar en noves formes 

d’emmagatzematge i distribució.

E.
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Augment i  enduriment de les normatives medi 

ambientals i  normatives dels sectors i  activitats 

econòmiques en creixement i  emergents (per ex. 

Alimentació, salut, etc.).

Compliment de les normes (a nivell  local, 

nacional i  europeu) a través de les ISO.

Serveis i  activitats econòmiques de producció 

que realitzen produccions curtes i  sota 

comanda.
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Irrupció de les TIC’s: nous inputs, nous outputs, 

noves formes de distribució i  de consum.
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F A C T O R S  D E  C O M P E T I T I V I T A T  D E L  N O U  P A R A D I G M A  E C O N Ò M I C  I  S O C I A L  
De què depèn la viabilitat de les empreses del sector? Nous reptes a afrontar. 

 
Dels factors de competitivitat que s’han analitzat i dels quals s’han pogut treure conclusions 
concretes són: 

1 .  L e s  t e c n o l o g i e s  d e  l a  i n f o r m a c i ó  i  l a  c o m u n i c a c i ó  ( T I C ) :  
 

 Hi ha un consens generalitzat en la necessitat d’incorporar les TIC en totes les empreses, 
independentment de l’activitat, així com en les diferents fases del procés. 
 

 No hi ha un consens (o no s’ha posat de manifest) en el nivell de tecnificació necessaris de 
les activitats i dels processos. Hi han empreses que cerquen un nivell màxim i altres que 
pensen que en el seu cas no és necessari. 
 

2 .  I n t e r n a c i o n a l i t z a c i ó :   
 
Aquest factor també ha tingut un nivell elevat de consens, per bé que la globalització 
econòmica, liderada per la generalització de les TIC ha comportat un nivell elevat de 
competència que porta a les empreses a obrir nous mercats i a externalitzar diferents fases 
de la producció a tot el món.  
 

3 .  I n n o v a c i ó :   
 
En aquest punt s’han recollit intervencions breus encaminades cap a dos enfocaments 
contraposats: 
 

 La necessitat de seguir innovant en aquest sector. 
 Pensar que “tot està inventat” en el món de la logística. 

 
Davant d’aquesta dualitat, caldria especificar quin tipus d’innovació s’està considerant i 
explorar cap on ens porten les tendències, així com recollir més informació d’altres agents.  
 
Aquesta necessitat ve donada per la transformació que està vivint el sector donat els canvis 
dels diferents entorns i, per tant, de la transformació dels models productius que 
pressionen a les organitzacions dels diferents sectors econòmics perquè segueixin creixent 
i innovant.  
 

4 .  D e s e n v o l u p a m e n t  c o m p e t e n c i a l :  
 
S’ha posat damunt la taula el fet que en una economia basada en el coneixement, amb 
l’aparició i creixement de sectors i activitats econòmiques intensives en informació i 
coneixement, el recurs més estratègic que tenen les empreses és el capital competencial 
dels seus equips. D’aquest factor (treballat amb més profunditat a la segona sessió, 
dedicada a les capacitats i els recursos que tenen les empreses del territori en aquest 
sector) s’han obtingut les següents conclusions més rellevants: 
 

 Per aprofitar les oportunitats i treure el màxim profit del capital humà d’una organització, 
cal posar en pràctica les competències directives clau necessàries per donar resposta als 
factors de competitivitat i als reptes de futur.  



  

 

 

La possibilitat de la propietat i dels directius i directives de formular o reformular 
l’estratègica tant corporativa com operativa alienada amb les tendències d’oportunitat i la 
capacitat d’aprofitar els factors de competitivitat actuals, incloent la captació, fidelització i 
desenvolupament del talent vindrà determinat per les competències directives que es 
posin en joc en aquest nou entorn. 
 

 Davant les tendències de futur i les oportunitats identificades cal que l’equip humà encaixi 
amb els perfils professionals que contemplen unes competències tècniques, bàsiques i 
transversals generals pel lloc d’ocupació i específiques per a cada empresa. Les 
competències que les persones participants han identificat com a clau són:  

 

Competències tècniques: 

 Competències digitals (coneixement i ús de programes informàtics específics, eines de 
comunicació 2.0, etc.). 
 

 Coneixements tècnics del producte o del servei de l’activitat econòmica que realitza 
l’empresa (justificat per la tendència en l’especialització del sector). 
 

 Coneixements en polítiques de RSC (principalment en l’entorn ecològic). Segons les 
persones expertes només és necessari en els casos de perfils directius/ves. 

 

Competències bàsiques: 

 Idiomes 
 Informàtica a nivell usuari 
 Mobilitat 
 

Competències transversals: 

 Iniciativa 
 Treball en equip 
 Comunicació 
 Adaptabilitat 
 Polivalència 
 Responsabilitat 

 

Finalment, destaquem la necessitat expressada per totes les persones assistents de definir accions 
i plans de millora competencial diferenciada per dos tipus de col·lectius de professionals: 

 
 Les persones amb un nivell de competències insuficient per realitzar les funcions i tasques 

de forma òptima en les ocupacions de l’àmbit de la logística. 
 

 Les persones que tenen un nivell suficient de competències per desenvolupar les funcions 
dels llocs de treball en aquest àmbit però que necessiten millorar o adquirir-ne d’altres per 
poder donar resposta a les noves necessitats de les empreses. 

 

 



  

 

 

En la segona sessió s’ha treballat aquest punt amb més profunditat i hem pogut extreure les 
competències clau, principalment transversals, així com els diferents tipus de comportament que 
s’espera en cada una de les competències identificades a partir de situacions crítiques que es 
donen a les empreses. 

 

L ’ I M P A C T E  D E  L ’ A C T I V I T A T  A  L ’ E N T O R N  E C O N Ò M I C  I  S O C I A L  I  R S C  
Quines són les estratègies de futur? Un impacte positiu a l’entorn. 
  
Aquest bloc, juntament amb els aspectes específics de les tendències en l’entorn ecològic ha estat 

el més controvertit entre els i les assistents. Les principals conclusions: 

 No hi ha un consens sobre la rellevància de les tendències de transició eco social del macro 

entorn per intentar albirar oportunitats de futur en el sector de la logística.  

 

 S’observa la predominança de l’enfocament economicista sobre les qüestions sobre el 

medi ambient, un enfocament molt operatiu i fonamentat en les exigències legals. 

Consideren que les polítiques sobre medi ambient de l’organització responen 

principalment a criteris d’imperatiu legal (adoptar certs comportament que la llei exigeix i 

que, per tant, si no es compleixen poden originar sancions). Altres factors com l’interès de 

la cura del medi ambient per part de l’organització o de donar resposta als nous hàbits de 

consum orientats al consum responsable i sostenible es consideren secundaris.  

 

 En general, s’observa una orientació de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa 

cap a accions de màrqueting i a curt termini no es considera que aquest tipus de polítiques 

tinguin un impacte directe sobre el nivell de vendes i, per tant, en els beneficis econòmics. 

De moment, es considera que és un cost directe per l’empresa i no suposa un cost 

d’oportunitat a mig i llarg termini el fet de no aplicar mesures de RSC. 

 

 Tot i que no s’ha entrat amb la mateixa profunditat en l’impacte social de l’activitat 

econòmica, s’ha arribat a les següents conclusions: 

 

o Els i les joves juguen un paper clau com a força de treball present i futura, com a 

consumidors/es del futur i com emprenedors/es que lideraran noves 

organitzacions i nous models de negoci alineats amb les tendències i oportunitats. 

Per tant, cal tenir en compte les seves motivacions i objectius professionals alhora 

d’incorporar-se i mantenir-se en una organització en tant que aporten unes 

competències clau molt fortes degut al context socioeconòmic on han nascut i 

crescut. 

 

o En quan a les dones, tot i que no s’ha entrat a analitzar en profunditat la seva 

situació laboral es van aportar dades que indiquen que el sector i les activitats 

logístiques, en general, estan masculinitzades. Els/les participants han aportat 

alguns arguments justificatius, no obstant, el tema del gènere s’ha de tractar amb 

la complexitat que té i cal fer una anàlisi més rigorosa dels factors que intervenen 

en les desigualtats de la seva presència en les organitzacions i de les mateixes en 



  

 

 

determinades funcions i activitats dins d’una empresa. En aquesta línia s’ha parlat 

de la tendència creixent a incorporar dones per part d’algunes empreses en motiu 

del seu major grau de responsabilitat enfront les funcions que se’ls hi encomanen, 

però també ha sortit el tema de la conciliació familiar com una dificultat per a les 

empreses. 

 

És un tema que cal seguir treballant, pels mateixos motius que els i les joves: les dones com a 

treballadores poden aportar unes competències clau requerides per aquest sector i que han 

adquirit en major nivell degut al seu procés de socialització, com per exemple la comunicació, el 

treball en equip i lideratge, l’adaptabilitat i la iniciativa.  

També, perquè segons estudis recents, les dones decideixen el 70% de les compres. Donat el 

creixent interès de la població en general en conèixer les pràctiques de les organitzacions per 

realitzar la seva activitat, atribuint-los una major responsabilitat social pot influir en la seva 

percepció i decisió de compra. 

 
4 . 2  R E Q UE R I M E N T S  C OM P ET E NC I AL S  
 
A continuació s’exposen les conclusions entorn les funcions que han de desenvolupar els dos perfils 
professionals analitzats i les competències tècniques, bàsiques i transversals necessàries per a 
l’òptim acompliment de les primeres. 
 
En el següent quadre-resum les funcions i les competències tenen un codi per facilitar la lectura 
dels esquemes dels itineraris de formació que s’exposen en l’apartat 5. 
 
Tot i que les competències contemplades en cada bloc són necessàries, les que estan en color més 
fosc són les que els/les empresaris/es han destacat per la seva rellevància. 
 
 
4 . 2 . 1  M A P A  C O M P E T E N C I A L :  O p e r a r i / à r i a  d e  m a g a t z e m  
 
  

FUNCIONS I COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

FUNCIONS I TASQUES COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

• Realitzar les operacions auxiliars de recepció, 
col·locació, manteniment i expedició de 
càrregues al magatzem de forma integrada a 
l'equip    

• (F1)  Realitzar les operacions de 
comprovació, desconsolidació i 
desembalatge de càrregues, seguint els 
procediments establerts  

• (F2)  Realitzar el marcat i etiquetat de la 
càrrega, comprovant les dades 
d'identificació i codificació i utilitzant l'equip 
i eines específiques d'etiquetatge i marcatge 

• (F3)  Realitzar el recompte de mercaderies 
utilitzant l'equip adequat, amb la 

• (CT1)  Coneixement i ús de les aplicacions 
tecnològiques específiques per a la gestió 
de magatzems 

• (CT2)  Coneixement i ús de la maquinària i 
equips del magatzem   

• (CT3)  Coneixement dels procediments de 
manipulació d'entrada i de sortida dels 
materials 

• (CT4)  Coneixement dels procediments de 
control de l’inventari  

• (CT8)  Mètodes de preparació de comandes 
(qui ho executa és el mosso però qui ho 
organitza és el gestor) 

• (CT10)  Mètodes de control de qualitat 



  

 

 

periodicitat i instruccions rebudes, per 
detectar buits, necessitats  
d'aprovisionament i mantenir actualitzada la 
informació periòdica d'estocs del magatzem 

• (F5)  Verificar els elements i condicions de la 
càrrega i mercaderies d'acord als 
procediments establerts i instruccions 
rebudes 

• (F10)  Mantenir l'ordre i netedat de la zona 
de treball, realitzant les activitats de 
manteniment de primer nivell del magatzem 
i utilitzant l'equip adequat, d'acord amb les 
normes, procediments i instruccions 
rebudes, complint les normes de prevenció 
de riscs i gestió mediambiental 

• Preparar comandes de forma eficaç i eficient, 
seguint procediments establerts 

• (F7)  Conformar la comanda amb exactitud, i 
garantint l'exactitud i correspondència, amb 
el consignat en l'ordre de preparació i 
comanda, utilitzant els equips de control i 
pes de mercaderies 

• (F8)  Embalar la unitat de comanda, caixa o 
palet, entre d’altres, utilitzant el material, 
equips i mitjans d'embalatge adequats 

•  (F9)  Rebre i supervisar les devolucions, i 
tramitar les incidències de les recepcions no 
conformes (ho realitza el mosso 
especialitzat) 

 

• (CT13)  Tècniques de recepció de 
mercaderies externes 

• (CT14)  Tècniques de gestió de la prevenció 
de riscos laborals al magatzem  

• (CT17)  Coneixement general de les 
característiques, evolució i requeriments 
del sector i de l’activitat logística 

 

• (FG)  Totes les funcions descrites 
anteriorment   

• (CT15)  Coneixement dels sistemes i de les 
pràctiques de gestió de residus4 

• (CT16)  Coneixement de les característiques 
i requisits del producte 

ALTRES FUNCIONS ALTRES COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

• Manipular càrregues amb carretons 
elevadors 

• (F4)  Col·locar la càrrega o mercaderies al 
lloc assignat, optimitzant el temps i espai, 
seguint criteris d'organització i col·locació 
establerts i utilitzant l'equip adequat   

• (CT9)  Mètodes de càrrega i descàrrega de 
vehicles    
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Per adquirir la CT15 és necessària (FC5) Logística verda i (FC6) Logística inversa, perquè en la formació ordinària només 

s'acostuma a tractar aquells aspectes de la logística menys contaminant–vehicles grans per major estoc i menor 
contaminació, electricitat- i no en la gestió dels residus dins magatzems. 



  

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

COMPETÈNCIES DIGITALS 

• (CB1) Coneixements d’ofimàtica (nivell bàsic-mig) 
• (CB2) Coneixements d’eines de comunicació 2.0 (nivell bàsic-mig) 

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: 

• (CB3) Català 
• (CB4) Castellà 

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: IDIOMES 

• (CB5) Anglès (nivell elemental-mig) 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ 

• Situació en el context (nivell alt) 
• Disposició a l’aprenentatge (nivell alt) 
• Autoconeixement 
• Pensament analític i crític 

COMPETÈNCIES DE RELACIÓ 

• Treball en equip (nivell alt) 
• Relació interpersonal 
• Comunicació 

COMPETÈNCIES D’AFRONTAMENT 

• Responsabilitat (nivell alt) 
• Planificació i organització del propi treball (nivell alt) 
• Adaptabilitat (nivell alt) 
• Iniciativa-autonomia 
• Gestió de les emocions i de l’estrès 
• Negociació 

 
 
4 . 2 . 2  M A P A  C O M P E T E N C I A L :  G e s t o r / a  d e  m a g a t z e m  

 

FUNCIONS I COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

FUNCIONS I TASQUES COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

• (FG1) Organitzar el magatzem d'acord els 
criteris i nivells d'activitat previstos 

• (FG2) Gestionar  i coordinar les operacions 
de magatzem 

• (FG3) Col·laborar en l'optimització de la 
cadena logística amb els criteris establerts 
per l'organització 

• (FG4) Coordinar i gestionar persones 
• (F6)  Realitzar la selecció de comandes a 

servir o a expedir  seguint les instruccions 
rebudes5 

• (F10) Col·laborar en el manteniment del 
magatzem  

• (CT1) Coneixement i ús de les aplicacions 
tecnològiques específiques per a la gestió de 
magatzems   

• (CT2) Coneixement i ús de la maquinària i 
equips del magatzem 

• (CT3) Coneixement dels procediments de 
manipulació d'entrada i de sortida dels 
materials 

• (CT4) Coneixement dels procediments de 
control de l’inventari  

• (CT5) Coneixement de gestió general del 
magatzem i dels registres (Gestor) 

                                                             
5 La selecció de mercaderies o productes (F6) de forma efectiva, ordenada i segura, per a la preparació de la comanda 

en el temps i forma establerts, seguint les  instruccions rebudes ho fa un sistema SGA generalment. Si no ho fa el sistema 
ho fa el gestor de magatzem. 



  

 

 

• (CT6) Coneixements dels tipus de disseny de 
magatzems (mida, distribució, quantitat, 
etc.)  

• (CT7) Coneixements de la gestió 
administrativa del magatzem                              

• (CT10) Mètodes de control de qualitat                                        
• (CT11) Tècniques de control d’inventari                                      
• (CT12) Tècniques de manteniment del 

magatzem 
• (CT13) Tècniques de recepció de 

mercaderies externes 
• (CT14) Tècniques de gestió de la prevenció 

de riscos laborals al magatzem 
• (CT15. Coneixement dels sistemes i de les 

pràctiques de gestió de residus6 
• (CT16. Coneixement de les característiques i 

requisits del producte 
• (CT17)  Coneixement general de les 

característiques, evolució i requeriments del 
sector i de l’activitat logística 

• (CT18) Coneixements i tècniques de gestió 
de persones 

•  Respecte a la CT8. Mètodes de preparació 
de comandes no està inclosa perquè qui ho 
executa normalment és el mosso tot i que ho 
organitza el/la gestor/a. 

 

 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

COMPETÈNCIES DIGITALS 

• (CB1) Coneixements d’ofimàtica (nivell mig-avançat) 
• (CB2) Coneixements d’eines de comunicació 2.0  (nivell mig-avançat) 

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: 

• (CB3) Català 
• (CB4) Castellà 

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: IDIOMES 

• (CB5) Anglès (nivell mig-avançat) 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ 

• Pensament analític i crític (nivell alt) 
• Visió estratègica (nivell alt) 
• Situació en el context 
• Disposició a l’aprenentatge 
• Autoconeixement 

COMPETÈNCIES DE RELACIÓ 

• Treball en equip i lideratge (nivell alt) 

                                                             
6 Per adquirir la CT15 és necessària  (FC5) Logística verda i (FC6) Logística inversa,  perquè en la formació ordinària només 

s'acostuma a tractar aquells aspectes de la logística menys contaminant–vehicles grans per major estoc i menor 
contaminació, electricitat- i no en la gestió dels residus dins magatzems. 



  

 

 

• Relació interpersonal 
• Comunicació 

COMPETÈNCIES D’AFRONTAMENT 

• Planificació i organització estratègica (nivell alt) 
• Iniciativa-autonomia (nivell alt) 
• Adaptabilitat 
• Responsabilitat 
• Gestió de les emocions i de l’estrès 
• Negociació 
• Creativitat i innovació 

 
 
 

5. ITINERARIS DE FORMACIÓ 
 
 

A partir de les conclusions de l’anàlisi qualitatiu s’exposen els Itineraris de formació resultants dels 

perfils d’ Operari/ària i Gestor/a de magatzem (Esquema 1). En els esquemes dels apartats 5.1.1 i 

5.2.1 es comprova que ambdós itineraris comparteixen els mateixos tipus d’accions i tenen 

continguts diferenciats.   

 

Esquema 1. Quadre resum-itineraris general 

 

 

Itinerari B - OPERARI/A DE MAGATZEM

F1/2/3/5/10

SESSIONS 
GRUPALS

Operacions  
auxiliars de 
magatzem

Gestió 
d’operacions   
de magatzem

BASES D’UN 
PROJECTE 

PROFESSIONAL

APROXIMACIÓ 
AL SECTOR DE LA 

LOGÍSTICA

SESSIONS
GRUPLS

Totes les Funcions

F2 DESENVOLUPAMENT 

Totes les 
funcions

Identificació i 
Millora de 

competències 
transversals

SESSIONS 
GRUPALS

TUTORIES

Competències 
transversals

Identificació i 
Millora de 

competències 
transversals

TUTORIES

F3 TRANSFERÈNCIA

SESSIONS 
GRUPALS

F1 CONTEXT.

F7/8/9 (F4)

SESSIONS 
GRUPALS

Preparació 
de comandes

Totes les 
Funcions

SESSIONS 
GRUPALS

Formació 
Complementà

ria (FC5/6)

VISITES A 
EMPRESES

Competències 
transversals

Identificació i 
Millora de 

competències 
transversals

TUTORIES

SESSIONS 
GRUPALS

Itinerari A - GESTOR/A DE MAGATZEM

SESSIONS 
GRUPALS

Identificació i 
Millora de 

competències 
transversals

Identificació i 
Millora de 

competències 
transversals

Identificació i 
Millora de 

competències 
transversals

CT1/CT2/3/4/8/10/13/14 (CT9)

Prevenció de 
riscos laborals

CT15/CT16

Totes les 
Funcions

CT1/CT2/3/4/5/6/7/10/11/12/13/14/15/16/18

CB1/2 i CB5

FG1/FG4/F10 FG2/3 (F6)Totes les funcions

CT17

CT1

Totes les 
funcions

Totes les 
Funcions

CB1/2 I CB5

Manipulació 
de càrregues

Competències 
transversalsTotes les 

funcions

Competències 
transversals

SESSIONS
GRUPLS

SESSIONS 
GRUPALS

SESSIONS 
GRUPALS

SESSIONS 
GRUPALS

SESSIONS 
GRUPALS

SESSIONS 
GRUPALS

SESSIONS 
GRUPALS

SESSIONS 
GRUPALS

CT17

P
R

À
C

TI
Q

U
ES

 A
 E

M
P

R
ES

ES

VISITES A 
EMPRESES

Organització 
de magatzem

Anglès (FC2)

Competències 
digitals (FC1)

Anglès (FC2)

Competències 
digitals (FC1)

Anglès (FC2)

Competències 
digitals (FC1)

Optimització 
de la cadena 

logística

Gestió de 
persones



  

 

 

Tot i que l’itinerari que es presenta es centra en les accions d’adquisició i millora de les 

competències requerides en els dos perfils analitzats, és important tenir en compte que la millora 

de l’ocupabilitat depèn del nivell de definició del projecte professional de cada persona, 

considerant tots els elements que hi intervenen i que es treballen en el mòdul formatiu inicial. 

Per aquest motiu, abans d’iniciar cap acció amb una persona és molt important la fase d’acollida. 

Aquesta fase prèvia a l’inici de l’itinerari de formació no només ens ha de servir per facilitar la 

selecció dels candidats/ates, sinó que hauria de ser la porta d’entrada que permeti, a banda 

d’explicar el programa al/a la usuari/a, identificar les seves necessitats i el seu posicionament 

envers el mercat laboral.  

D’aquesta manera, podrem confirmar el nivell d’encaix entre els seus interessos i motivacions  i 

l’itinerari, per tant, el nivell d’alineació amb el seu projecte professional  i també confirmarem que 

disposa de les competències que són clau per tal que la persona candidata assoleixi un nivell 

d’aprofitament del programa de formació que es consideri òptim. Finalment, també oferirà 

informació molt valuosa per adaptar la metodologia i les dinàmiques als factors d’ocupabilitat de 

les persones participants.  

La fase d’acollida es pot realitzar a través d’una entrevista individual, d’una sessió grupal o en el  

millor dels casos, combinant les dues accions. L’entrevista individual ens permet conèixer els 

factors personals i de l’entorn, principalment. També és important que l’entrevista es focalitzi en  

les competències de la persona candidata per tal que permeti disposar d’una primera fotografia 

del mapa de competències fortes i de les zones de millora. 

La sessió grupal ens permet obtenir un coneixement més objectiu de les competències transversals 

clau que disposa el/la candidat/a. Per aquest motiu,  es recomana utilitzar el mètode d’Assessment 

Center, a través de dinàmiques situacionals que permetin observar uns determinats 

comportaments esperats.   

A partir de la fase d’acollida, els dos itineraris proposats comparteixen les següents activitats: 

 Mòduls de formació: aquesta activitat es realitza en grup i ha de garantir que cada 

usuari/a assoleixi els coneixements, les habilitats, aptituds i actituds del perfil 

professional d’Operari/ària i Gestor/a de magatzem dissenyats.  

Tal com s’ha exposat anteriorment, també ha de garantir que cada usuari/a elabori el seu propi 

projecte professional i comprovi el nivell d’alineació amb el mercat de treball, concretament, amb 

l’ocupació en la que s’està a punt de preparar.  Per aquest motiu, el mòdul d’identificació i millora 

competencial hauria de ser transversal a tot l’itinerari. Primer, perquè s’inicia amb els elements 

clau d’un projecte professional i seguidament s’aprofundeix amb un d’ells: la identificació i millora 

de les competències professionals. Les competències transversals són el millor recurs de millorar 

l’aprenentatge de les competències tècniques i bàsiques, perquè es posen en joc en totes les 

accions i activitats de l’itinerari, permetent executar un pla de millora transversal i, per tant, assolint 

uns resultats més òptims. 

En els apartats següents, es descriuen les unitats formatives i el programa dels continguts relatius 

als tres grups de competències: tècnico-professionals, bàsiques i transversals que contemplen els 

itineraris exposats als requeriments competencials de l’apartat 4.2, juntament amb les funcions 

que es posen en joc (vegeu Esquema-resum itineraris) i que respecten la codificació contemplats 

en els esquemes. 

 



  

 

 

 Acompanyament individual: les tutories individuals permeten fer un seguiment de la 

millora de l’ocupabilitat, principalment, dels factors competencials, de cada participant. Ha 

de garantir la creació d’un vincle amb l’equip tècnic de referència de l’entitat i els/les 

formadors/es així com el seguiment entorn l’aprofitament de l’itinerari. Aquesta acció es 

converteix en el fil conductor de la resta d’accions de reforç de l’ocupabilitat i es pot 

realitzar a través de tutories individuals i/o tutories grupals. 

 

1. Tutoria individual: té com objectiu fer un seguiment del procés individual de cada usuari/a, 

per tant, ha de permetre aterrar el contingut de les accions de formació o de millora 

competencial grupals al projecte professional i/o situació de cadascú.   

 

2. Tutoria grupal: té com objectiu treballar el procés d’aterratge en grup, permet que les 

persones usaries treballin amb autonomia i comparteixen els dubtes, avanços, etc., el/la 

tutor pot fer extensives les seves respostes o donar coordenades a tot el grup per tal que 

avancin amb el seu treball individual. És una bona forma per optimitzar els recursos 

disponibles, en aquest cas, en termes d’hores. 

 

 Activitats amb l’empresa:   

 

1. Visites a empreses: aquesta activitat té com objectiu que la persona participant pugui 

conèixer el funcionament de diferents empreses de sectors i activitats de logística diverses 

i d’aquesta manera pugui ampliar les seves opcions d’elecció. Les visites haurien de tenir 

una durada d’entre dos i cinc dies, en funció del tipus d’empresa amb el que mostri interès 

i un cop realitzades aquestes hores de visita, ja estarà en disposició d’escollir l’empresa on 

realitzi finalment les pràctiques. 

 

2. Pràctiques a empreses: l’itinerari culmina amb la realització d’unes pràctiques a una 

empresa amb l’objectiu de posar en pràctica les competències estudiades. En aquesta 

activitat és important que la persona participant disposi d’un pla de millora competencial 

concret, que contempli, tant les competències tècniques, bàsiques com les competències 

tranversals. També és cabdal, que tant la persona assignada com a tutor/a de les pràctiques 

de la mateixa empresa, com l’equip tècnic facin un seguiment del pla de millora 

competencial. 

 

  



  

 

 

5 . 1  O P ER AR I / ÀR I A  D E  M A G A T Z EM :  
 

5 . 1 . 1  E S Q U E M A  D E  L ’ I T I N E R A R I  
 

 

 

Els codis assignats a les competències i a les funcions estan detallats en l’apartat 4.2. Requeriments 

competencials. 

 

5 . 1 . 2  U N I T A T S  D E  F O R M A C I Ó     

 
1 .  O p e r ac i o n s  au x i l i a r s  d e  m a g at z e m   

 

1 . 1  C o n c e p t e s   
 

 

•Principis bàsics d'organització del magatzem: concepte i funcions.

•Tipologia del magatzem segons tipus d'empresa, mida, tipus de mercaderies o funcions.

•Documentació bàsica del magatzem: ordres de treball, albarans, full de comanda, packing-
list, i full de transport, entre d'altres. Normativa i recomanacions en les operacions 
auxiliars d'emmagatzematge.

•Riscs i accidents habituals al magatzem. Normes bàsiques d'actuació en cas d'emergències 
i incendis. Adopció de mesures preventives

Operativa de les activitats auxiliars d'emmagatzematge.

•Instal·lacions i equips del magatzem. Equips de manutenció: emmagatzemament, 
carretons, prestatgeries, tarimes, “rolls”, entre d'altres.

•Unitats de manipulació, emmagatzematge i transport de mercaderies. Tipologia i 
normalització.

•Sistemes d'identificació, localització i seguiment en les operacions de magatzem.

•Terminals de radiofreqüència, codificació, lectors de barres, entre d'altres. Terminals 
portàtils i sistemes de reconeixement de veu. (FC2)

•Ordre i netedat al magatzem. Hàbits i activitats fonamentals.

Tècniques, instal·lacions i equips en les operacions de magatzem.



  

 

 

1 . 2  P r o c e d i m e n t s  
 

 

 

2 .   P r e p ar a c i ó  d e  c o m a n d e s  

 

2 . 1  C o n c e p t e s  

 

 

 

 

 

 

•Equip de treball del magatzem: responsabilitat i interacció de l'operari/ària del magatzem 
amb els seus superiors i altres operacions. Hàbits d'interdependència en les relacions 
professionals al magatzem i operacions logístiques.

•Aplicació del concepte de treball en equip: l'esperit d'equip i la sinergia. Seguretat i 
cooperació en la utilització de l'equip i realització d'activitats. 

•Identificació de paràmetres per a una actuació professional integrada: indicadors de 
qualitat del servei de magatzem i integració d'hàbits professionals.

Aplicació de tècniques de treball en equip en les operacions auxiliars 
d’emmagatzematge

Execució de les activitats del magatzem: recepció, col·locació, cros-
docking, expedició

•La preparació de comandes: passos i característiques. 

•Documentació bàsica en la preparació de comandes.

•Control i suport documental de la preparació de comandes. 

•Traçabilitat. 

•Consideracions bàsiques per a la preparació de la comanda.

•Tipus de mercaderies/productes, característiques, tipus de comanda, unitat de comanda i 
embalatge. (FC7) 

•Optimització de la unitat de comanda i temps de preparació de la comanda.

Operativa bàsica en la preparació de comandes

•Equip i mitjans habituals per a preparació de comandes. 

•Normes i recomanacions bàsiques en la preparació de comandes.

•Interpretació de simbologia bàsica en la presentació i manipulació de 
productes/mercaderies.

•Complementarietat de productes/mercaderies i característiques de conservació i 
manipulació de productes.

•Utilització de diferents materials i equips d'embalatge. Accidents i riscs habituals en la 
preparació de comandes.

Tècniques i equips de preparació de comandes.



  

 

 

2 . 2  P r o c e d i m e n t s  
 

 

 
3 .  P r e v e n c i ó  d e  r i s c o s  l a b o r a l s  

 

3 . 1  C o n c e p t e s  
 

 

• Seguretat al magatzem: seguretat preventiva, la protecció en el flux logístic dels materials, tipus 
d’accidents segons l’àrea de treball, mesures de prevenció i legislació vigent en matèria de 
mercaderies perilloses i altres. 

• Avaluació i prevenció de riscos: factors de risc, avaluació i control. 
• Aplicació de mesures i recomanacions de prevenció de riscos al magatzem. 

 

 
3 . 2  P r o c e d i m e n t s  

 

 

• Identificació d’accidents i riscos més comuns en la manipulació i el moviment de mercaderies de 
diferents operacions dins del magatzem. 

• Aplicació de mesures de prevenció de riscos i d’accidents al magatzem d’acord amb la normativa i 
les recomanacions vigents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Mètodes de preparació de comandes: manual, semiautomàtica i automàtica. Sistemes de 
pesada i optimització de la comanda. Altres sistemes: picking per veu (Sistemes de Picking
intel·ligent FC3). Verificació de la comanda. Registre i comprovació de les comandes.

•Fluxos d'informació. Simulació de casos pràctics en la preparació de comandes

Operativa bàsica en la preparació de comandes

•Pesada, col·locació i visibilitat. Equips de pesada i preparació de comandes.

•Col·locació i disposició de productes/mercaderies en la unitat de comanda.

•Acabament de la comanda: Presentació i embalat per al seu transport o lliurament.

•Embalat manual i mecànic.

•Normes de prevenció de riscs laborals aplicades a la preparació de comandes.

Tècniques i equips de preparació de comandes



  

 

 

4 .  M a n i p u l a c i ó  d e  c àr r e gu e s  
 

4 . 1  C o n c e p t e s  

 
 

• Normativa comunitària i espanyola. 
• Manutenció: conceptes bàsics. 
• Paletitzacions de la càrrega. 
• Estabilitat de la càrrega. 
• Carretons de manutenció, automotors i manuals. 
• Maneig i conducció de carretons 
•  Seguretat i prevenció de riscos. 

 

  

4 . 2  P r o c e d i m e n t s   
 

 

• Maneig correcte dels productes i unitats de càrrega. 
• Maneig de carretons automotors o manuals. 
• Realització del manteniment de primer nivell dels carretons. 
• Realització de la càrrega o descàrrega de materials i productes. 
• Transport i proveïment de matèries primeres i materials i retirada dels residus generats en els 

processos productius. 
• Adopció de les mesures de seguretat establertes. 
• Col·laboració en el control d'existències transmetent la informació del moviment de càrregues que 

realitza. 
 

 

5 .  F o r m a c i ó  t è c n i c o - p r o f e s s i o n a l  c o m p l e m e n t àr i a  

 

5 . 1  L o g í s t i c a  v e r d a  
 

 

Medi ambient i logística: emmagatzematge, càrrega i descàrrega, distribució, empaquetament i reciclatge 
verds 

 

 
5 . 2  L o g í s t i c a  i n v e r s a  

 

 

• Costos afectes a les devolucions. 
• Sistemes d'informació. 
• Pools de palets. 
• Contenidors i embalatges reutilitzables. 

 

 
 
 



  

 

 

6 .  C o m p e t è n c i e s  d i g i t a l s  ( n i v e l l  b às i c - m i g )  

 

6 . 1  C o n c e p t e s  

 

 

 
 
 
 

•Components d'un equipament informàtic: maquinari, programari, perifèrics i consumibles.

•Sistemes operatius: cercadors de dades i informació.

•Utilització d'assistents en l'actualització d'aplicacions ofimàtiques.

•Utilització de navegadors, cercadors i metacercadors.

•Característiques, utilitats, organització de pàgines en Internet.

•Recerca i obtenció d'informació: gestió d'arxius i seguretat, Internet, intranets.

•Importació d'informació.

•Compressió i descompressió de arxius.

Funcionament bàsic de l'equipament informàtic en el tractament de 
la informació

•Estructura, funcions i assistents d'un processador de text i aplicació d'autoedició.

•Utilització d'assistents a la instal·lació d'utilitats de tractament de text i autoedició.

•Gestió d'arxius i seguretat de processadors de text i aplicacions d'autoedició.

•Tipus i formats de documents, plantilles i formularis.

•Edició de texts, taules i columnes.

•Inserció i tractament bàsic d'imatges i altres objectes, de la pròpia o altres aplicacions.

•Configuració de documents per a la seva impressió.

•Altres utilitats: correcció de documents, combinació de correspondència, entre d'altres.

•Utilització d'eines de recerca, ortografia i gramàtica, combinació de documents entre si i 
amb bases de dades, entre d'altres.

•Aplicació de normes de presentació de documents: estils, objectius, color, tipus de font, 
entre d'altres.

•Impressió de texts.

•Interrelacions amb altres aplicacions.

Utilització de processadors de text i aplicacions d'autoedició



  

 

 

 
  

6 . 2  P r o c e d i m e n t s  
 

 

• Identificació dels equips, les seves funcions, el sistema operatiu de les estacions de treball i el 
sistema operatiu de la xarxa. 

• Utilització de les funcions bàsiques del sistema operatiu de les estacions de treball. 
• Utilització de comandaments bàsics de l'operació en xarxa. 
• Execució de funcions bàsiques d'usuari. 
• Connexió, desconnexió, optimització de l'espai d'emmagatzematge, utilització de perifèrics, 

comunicació amb altres usuaris. 
• Aplicació de sistemes de seguretat, protecció, confidencialitat i restricció d'informació. 
• Realització de recerques a internet aplicant criteris de restricció adequats. 
• Enregistrament i arxiu de la informació utilitzada a la recerca. 
• Aplicació de les prestacions de correu electrònic en els processos de recepció, admissió i registre 

d'informació. 
• Aplicació de bases de dades que permetin localitzar, consultar, actualitzar i presentar la informació. 
• Elaboració i utilització dels fulls de càlcul. 
• Utilització de processador de textos en l'elaboració de documents. 
• Utilització d'aplicacions de presentacions gràfiques per presentar documentació i 

informació en diferents suports. 
 

 
 
 
 
 
 
 

•Estructura, funcions i assistents d'un full de càlcul.

•Utilització d'assistents i utilitats a la instal·lació de fulls de càlcul.

•Gestió d'arxius i seguretat de fulls de càlcul.

•Formats en fulls de càlcul.

•Inserció de funcions i fórmules.

•Edició de fulls de càlcul.

•Creació i explotació de gràfics, estàndards i dinàmics.

•Impressió de fulls de càlcul.

•Interrelacions amb altres aplicacions.

Operacions amb fulls de càlcul

•Estructura, funcions i assistents de correu electrònic i agenda electrònica.

•Utilització d'assistents a la instal·lació d'aplicacions de correu electrònic i agenda 
electrònica i les seves utilitats.

•Tramesa, recepció i arxiu de correus electrònics i documents adjunts.

•Gestió de l'agenda electrònica: contactes i llibreta de direccions.

•Aplicació de mesures de seguretat en la gestió del correu.

•Gestió d'arxius i seguretat d'aplicacions de correu electrònic i agenda electrònica.

Utilització d'aplicacions de correu electrònic i agenda electrònica



  

 

 

7 .  L l e n g ü e s  e s t r an ge r e s :  a n g l è s  ( n i v e l l  e l e m e n t a l - m i g )  
 

7 . 1  C o n c e p t e s  
 

 

 

7 . 2  P r o c e d i m e n t s  

 

 

 

 

Estructures lingüístiques i gramaticals en anglès

•Relacions amb clients i proveïdors, expressions d’ús quotidià.

•Llenguatge d’ús quotidià en empreses de logística i transport.

•Llenguatge per al contacte personal en operacions de logística i transport.

•Expressions fonètiques habituals.

•Comunicació no presencial: telèfon i correu electrònic.

Anglès en operacions de transport i logística

•Terminologia de les operacions de serveis de logística i transport. 

•Documentació pròpia d’operacions de serveis logístics internacionals

Operativa específica de logística i transport en anglès

•Relacions comercials amb clients.

•Atenció al client/consumidor: salutacions, presentacions, fórmules de cortesia habituals, etc.

•Diferenciació d’estils formals i informals en la comunicació comercial oral i escrita.

•Tractament de reclamacions o queixes dels clients/consumidors. 

•Fórmules de persuasió i cortesia per a la resolució de reclamacions e incidències pròpies de la 
logística.

•Normes i usos socioprofessionals habituals en el transport internacional.

•Accidents, sinistres. Salut i benestar. Serveis d’urgència.

•Mecànica. Averies.

Atenció d’incidències en anglès

•Documentació comercial bàsica (comandes, factures, rebuts, fulls de reclamació, …) i 
complementació. 

•Redacció de correspondència comercial.

•Documents de comunicació interna en la empresa.

•Informes i presentacions comercials. 

•Comerç electrònic per incentivar la venda.

•Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports.

Comunicació comercial escrita en anglès

 

Comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari suficient en les relacions i activitats de logística. 
 



  

 

 

8 .  I d e n t i f i c ac i ó  i  m i l l o r a  d e  l e s  c o m p e t è n c i e s  t r a n s v e r s a l s    
 

8 . 1  C o n c e p t e s  i  p r o c e d i m e n t s  

 

 

 

5 . 2  G E S T OR / A  D E  M A G AT Z EM :  
 

5 . 2 . 1  E S Q U E M A  D E  L ’ I T I N E R A R I  
 

 

 

•Elements clau d’un projecte professional.

•Motivacions i possibilitats: com és l’activitat que vull i puc desenvolupar?

•Possibilitats i oportunitats en el sector de la logística.

•Quina és la meva ocupabilitat?

Les bases d’un projecte professional

•Introducció al marc teòric i metodològic d’un Model Competencial

•Introducció al Model de Competències ISFOL.

•Què significa ser competent?

•Quin és el meu capital competencial?

•Quines competències requereix el perfil professional d’un/a Operador/a de magatzem?

•Com puc adquirir i/o millorar les competències del perfil professional de referència? 

•Identificació de les competències transversals clau 

•Coordenades per elaborar el propi Mapa de Competències

•Autoavaluació de les competències transversals clau.  

•Elements de transferència a diferents contextos laborals i empresarials.

•Pla de millora competencial

•Objectius i accions.

•Temporalització i recursos.

•Resultats esperats.

Identificació i millora de competències 



  

 

 

5 . 2 . 2  U N I T A T S  D E  F O R M A C I Ó  
 

1 .  O r g an i t z a c i ó  d e  m a g at z e m   

  

1 . 1  C o n c e p t e s    

 

 

 
 

1 . 2  P r o c e d i m e n t s  
 

 

• Política i gestió d’estocs del magatzem. 
• Aplicació de programes informàtics en la gestió de magatzems. 
• Aplicació de sistemes d’informació i comunicació en les relacions amb clients i 

proveïdors. 
• Gestió d’estocs: classes d'"estoc" segons la seva finalitat. 
• Assignació d’estoc entre magatzems d’una xarxa logística. Índexs de gestió d’estoc: 

estoc mínim, estoc de seguretat, índex de rotació d’estocs. 

Aplicacions informàtiques en la gestió de tasques 

• Anàlisi dels sistemes d'emmagatzematge: tipus de sistemes i avantatges i desavantatges.

•Disseny físic del magatzem: flux de materials i equips de manipulació.

•Equips de manutenció: emmagatzemament, carretons, prestatgeries, tarimes, rolls, entre 
d'altres. Anàlisi de característiques i utilitats.

•Sistemes modulars.

•Unitats de càrrega: pallet, contenidors.

•Sistemes de seguiment de les mercaderies: terminals de radiofreqüència, codificació, lectors de 
barres, entre d'altres (FC2).

•Terminals portàtils i sistemes de reconeixement de veu. (Sistemes de Picking intel·ligent FC3).

•Organització d'activitats i fluxos de mercaderies al magatzem: administració, recepció, 
emmagatzematge, moviments i preparació de comandes i distribució.

•Tipus i característiques de productes (FC7).

•Cros docking.

•Processos i subprocessos del magatzem: planificació d'activitats.

•Tècniques d'organització del treball de magatzem: aplicacions informàtiques de gestió de 
tasques. 

Organització del magatzem

•Marc legal del contracte de dipòsit i activitat d'emmagatzematge-distribució.

•Interpretació de normativa nacional i europea aplicable al magatzem i emmagatzematge de 
mercaderies.

•Normativa específica per a mercaderies especials: perilloses i peribles, entre d'altres.

•Implantació de sistemes de qualitat al magatzem: certificació i recomanacions d'organismes 
reconeguts a nivell nacional i europeu en matèria d'emmagatzematge i gestió d'estocs.

Regulació de l'activitat d'emmagatzematge i recomanacions aplicables al 
disseny de magatzems

Normes i recomanacions del fabricant dels equips i instal·lacions del 
magatzem



  

 

 

• Càlcul del cost de ruptura d'"estoc". 
• Optimització de costos. 
• Identificació dels factors que afecten el punt de reposició. 
• Càlcul dels costos d’emmagatzemament. 
• Control econòmic. 
• Control d’incidències. 
• Aplicació del mètode EOQ (Econòmic order quantities) d’optimització econòmica dels 

estocs. 
• Implantació de sistemes de qualitat al magatzem. 

 

 

2 .  G e s t i ó  d ’ o p e r ac i o n s  d e  m a g at z e m   

  

2 . 1  C o n c e p t e s  

 

 

 

 

 

 

 

 

•Tipus d'operacions: classificació i característiques.

•Gestió de fluxos de mercaderies al magatzem: plans d'aprovisionament, producció i 
volums d'activitat previstos.

•Fluxos tensos.

Gestió d’operacions de magatzem

•El lot econòmic.

•Punt de comanda òptim.

•Ordres de comanda.

•Cicle de comanda.

•Control d'inventaris.

•Fases de la preparació de comandes.

•Senyalització i retolat de la comanda: funcions.

•Normativa i recomenacions reconegudes.

•Materials i equips d'embalatge.

•Normativa mediambiental aplicable al magatzem i gestió de residus.

•Estocs òptims, estocs mínims, punts crítics.

Gestió i control de comandes del magatzem

•Normativa de seguretat i higiene del magatzem segons tipus de mercaderies.

•Normativa i recomanacions de prevenció de riscs laborals i manipulació al magatzem.

Normativa de seguretat i higiene en les operacions de magatzem



  

 

 

2 . 2  P r o c e d i m e n t s    
 

 

• Gestió d’operacions del magatzem. 
• Aplicacions informàtiques per a l’organització del treball i gestió de tasques del 

magatzem. 
• Gestió de la qualitat del servei de magatzem. 
• Control qualitatiu i quantitatiu dels productes entrants. 
• Actuacions davant de ruptures, retards de subministrament, caducitats dels productes i 

altres incidències. 
• Gestió i control de comandes del magatzem 
•  Preparació de comandes. 
• Localització i seguiment de les mercaderies. 
• Aplicació de tècniques de gestió de l’embalatge i unitats de càrrega: factors que 

determinen la selecció de l’embalatge. 
• Selecció del material. 
• Aplicació de tècniques de gestió de residus del magatzem. 
• Aplicació de tècniques de gestió d’estocs. 
• Aplicació de mesures a prendre davant d’estocs obsolets i estocs insuficients i mesures a 

prendre. 
• Aplicació de tècniques d'actuació davant les desviacions entre estocs teòrics i estocs 

reals. 
• Avaluació de les implicacions dels minvaments de fabricació en el càlcul dels estocs. 
• Aplicació del mètode MRP (Material requeriment planing) per evitar els trencaments. 
• Coordinació del treball en equip de magatzem.  
• Normativa de seguretat i higiene en les operacions de magatzem. 
• Aplicació de les normes i recomanacions de treball i seguretat en equips i instal·lacions 

del magatzem. 
• Aplicació de les normes i precaucions en mercaderies especials: normes tècniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3 .  O p t i m i t z ac i ó  d e  l a  c ad e n a  l o g í s t i c a   

  

3 . 1  C o n c e p t e s  

 

 

 

3 . 2  P r o c e d i m e n t s  

 
 

• Logística integral en l'empresa. 
• Gestió de la cadena logística en l’empresa.  
• Anàlisi de la cadena logística o de subministrament de l’empresa: definició i fases de la 

cadena.  
• Anàlisi dels costos logístics: costos directes i indirectes de la cadena.  
• Control de costos a la cadena logística. 
• Logística inversa 
• Aplicació de tècniques de tractament de devolucions. 
• Avaluació de les causes.  
• Reutilització d’unitats i equips de càrrega. 
• Servei al client 
• Establiment d’indicadors de gestió (KIP's). 
• Optimització del cost i del servei. 
• Presa de mesures i seguiment de la satisfacció del client.  
• Aplicació de sistemes d’informació i comunicació en logística 
• Aplicació de sistemes de comunicació aplicats a les operacions logístiques: EDI, CRM, 

serveis web i correu electrònic. 
• Aplicació dels sistemes d’informació i seguiment de les operacions. 
• Mesura i seguiment de la satisfacció del client. 

 

 

• La funció logística en l'empresa.

• Qualitat total i "just in time".

Logística integral en l’empresa

• Medi ambient i logística: emmagatzematge, càrrega i descàrrega, distribució, 
empaquetament i reciclatge verds.

•Costos afectes a les devolucions.

•Sistemes d'informació.

•Pools de palets.

•Contenidors i embalatges reutilitzables.

Logística verda (FC5)  i Logística inversa (FC6)

•Sistema de gestió d'incidències.

•La gestió de la qualitat i el servei al client.

Servei al client

•Tecnologies i sistemes d'informació en logística. (FC2). Eines específiques com els lectors de 
codis de barra amb radiofreqüència).  

Aplicació de sistemes d'informació i comunicació en logística



  

 

 

4 .   G e s t i ó  d e  p e r s o n e s   

  

4 . 1  C o n c e p t e s  

 

 
 

4 . 2  P r o c e d i m e n t s   
 

 

• Control i detecció de necessitats humanes, tècniques i materials del magatzem. 
• Interdependència en les relacions professionals del magatzem. 
• Coordinació i gestió de l’equip de treball del magatzem 
• Dinamització i direcció d’equips de treball al magatzem. 
• Aplicació d'estils de comandament i lideratge al magatzem.  
• Motivació de l’equip de treball del magatzem: diagnòstic de factors motivacionals.  
• Gestió de conflictes de treball al magatzem: tècniques de resolució de situacions conflictives. 
• Aplicació de tècniques per l’avaluació del treball del magatzem. 
• Dificultats i barreres en la comunicació interpersonal. 
• Definició de necessitats formatives. 
• Aplicació de plans de formació inicial i contínua en equip de treball del magatzem: 

objectius i mètodes de formació. 
• Avaluació de plans de formació.  
• Definició de carrera professional per a l’equip de treball del magatzem. 
• Aplicació dels mètodes més usuals per a la presa de decisions en grups. 
• Aplicació de tècniques de comunicació en el treball en equip del magatzem. 
• Aplicació de tècniques i comportaments assertius en situacions de treball dins del magatzem. 
• Simulació de la coordinació d’un equip de treball al magatzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Organització del treball del magatzem: recursos humans i tècnics. 

•Coordinació del treball en equip de magatzem

•Característiques i funcionament del treball al magatzem.

Organització del treball al magatzem

•Selecció en clau de competències.

•Factors motivacionals.

•Avaluació de l’acompliment de l’equip.

•Plans de millora competencial de l’equip.

•Lideratge i treball en equip.

•La gestió de conflictes.

La gestió de l’equip humà  en clau de competències



  

 

 

5 .  C o m p e t è n c i e s  d i g i t a l s  ( n i v e l l  m i g - av a n ç at )  

  

5 . 1  C o n c e p t e s  
 

 

•Components d'un equipament informàtic: maquinari, programari, perifèrics i consumibles.

•Sistemes operatius: cercadors de dades i informació.

•Utilització d'assistents en l'actualització d'aplicacions ofimàtiques.

•Utilització de navegadors, cercadors i metacercadors.

•Característiques, utilitats, organització de pàgines en Internet.

•Recerca i obtenció d'informació: gestió d'arxius i seguretat, Internet, intranets.

•Importació d'informació.

•Compressió i descompressió d'arxius.

Funcionament bàsic de l'equipament informàtic en el tractament de la 
informació

•Estructura, funcions i assistents d'un processador de text i aplicació d'autoedició.

•Utilització d'assistents a la instal·lació d'utilitats de tractament de text i autoedició.

•Gestió d'arxius i seguretat de processadors de text i aplicacions d'autoedició.

•Tipus i formats de documents, plantilles i formularis.

•Edició de texts, taules i columnes.

•Inserció i tractament bàsic d'imatges i altres objectes, de la pròpia o d'altres aplicacions.

•Configuració de documents per a la seva impressió.

•Altres utilitats: Correcció de documents, combinació de correspondència, entre d'altres.

•Utilització d'eines de recerca, ortografia i gramàtica, combinació de documents entre si i amb 
bases de dades, entre d'altres.

•Aplicació de normes de presentació de documents: estils, objectius, color, tipus de font, entre 
d'altres.

•Impressió de texts

•Interrelacions amb altres aplicacions.

Utilització de processadors de text i aplicacions d'autoedició



  

 

 

 

 

5 . 2  P r o c e d i m e n t s  
 
 

 

• Identificació dels equips, les seves funcions, el sistema operatiu de les estacions de treball i el 
sistema operatiu de la xarxa. 

• Utilització de les funcions bàsiques del sistema operatiu de les estacions de treball. 
• Utilització de comandaments bàsics de l'operació en xarxa. 
• Execució de funcions bàsiques d'usuari. 
• Connexió, desconnexió, optimització de l'espai d'emmagatzematge, utilització de perifèrics, 

comunicació amb altres usuaris. 
• Aplicació de sistemes de seguretat, protecció, confidencialitat i restricció d'informació. 
• Realització de recerques a internet aplicant criteris de restricció adequats. 
• Enregistrament i arxiu de la informació utilitzada a la recerca. 
• Aplicació de les prestacions de correu electrònic en els processos de recepció, admissió i registre 

d'informació. 
• Aplicació de bases de dades que permetin localitzar, consultar, actualitzar i presentar la informació. 
• Elaboració i utilització dels fulls de càlcul. 
• Utilització del processador de textos en l'elaboració de documents. 
• Utilització d'aplicacions de presentacions gràfiques per presentar documentació i 

informació en diferents suports. 
 

 
 
 
 
 
 
 

•Estructura, funcions i assistents d'un full de càlcul.

•Utilització d'assistents i utilitats a la instal·lació de fulls de càlcul.

•Gestió d'arxius i seguretat de fulls de càlcul.

•Formats en fulls de càlcul.

•Inserció de funcions i fórmules.

•Edició de fulls de càlcul.

•Creació i explotació de gràfics, estàndards i dinàmics.

•Impressió de fulls de càlcul.

•Interrelacions amb altres aplicacions.

Operacions amb fulls de càlcul

•Estructura, funcions i assistents de correu electrònic i agenda electrònica.

•Utilització d'assistents a la instal·lació d'aplicacions de correu electrònic i agenda electrònica i 
les seves utilitats.

•Tramesa, recepció i arxiu de correus electrònics i documents adjunts.

•Gestió de l'agenda electrònica: contactes i llibreta de direccions.

•Aplicació de mesures de seguretat en la gestió del correu.

•Gestió d'arxius i seguretat d'aplicacions de correu electrònic i agenda electrònica.

Utilització d'aplicacions de correu electrònic i agenda electrònica



  

 

 

6 .  L l e n g ü e s  e s t r an ge r e s :  a n g l è s  n i v e l l  m i g - av a n ç at  
 

6 . 1  C o n c e p t e s  
 

 

 

6 . 2  P r o c e d i m e n t s  
 

 

 

 

 

Estructures lingüístiques i gramaticals en anglès

•Relacions amb clients i proveïdors, expressions d’ús quotidià.

•Llenguatge d’ús quotidià en empreses de logística i transport.

•Llenguatge per al contacte personal en operacions de logística i transport.

•Expressions fonètiques habituals.

•Comunicació no presencial: telèfon i correu electrònic.

Anglès en operacions de transport i logística

•Terminologia de les operacions de serveis de logística i transport. 

•Documentació pròpia d’operacions de serveis logístics internacionals.

Operativa específica de logística i transport en anglès

•Relacions comercials amb clients.

•Atenció al client/consumidor: salutacions, presentacions, fórmules de cortesia habituals, etc.

•Diferenciació d’estils formals i informals en la comunicació comercial oral i escrita.

•Tractament de reclamacions o queixes dels clients/consumidors. 

•Fórmules de persuasió i cortesia per a la resolució de reclamacions e incidències pròpies de la 
logística.

•Normes i usos socioprofessionals habituals en el transport internacional.

•Accidents, sinistres. Salut i benestar. Serveis d’urgència.

•Mecànica. Averies.

Atenció d’incidències en anglès

•Documentació comercial bàsica (comandes, factures, rebuts, fulls de reclamació, …) i 
complementació. 

•Redacció de correspondència comercial.

•Documents de comunicació interna en la empresa.

•Informes i presentacions comercials. 

•Comerç electrònic per incentivar la venda.

•Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports.

Comunicació comercial escrita en anglès

 

Comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari suficient en les relacions i activitats de logística. 
 



  

 

 

7 .  I d e n t i f i c ac i ó  i  m i l l o r a  d e  l e s  c o m p e t è n c i e s  t r a n s v e r s a l s    
 
 

7 . 1  C o n c e p t e s  i  p r o c e d i m e n t s  

 

 

 

5 . 3  P R O P O ST A  P R OG R AM E S D E  L A  F O R M A C I Ó  PR O F E S S I O N AL I T Z A D O R A L OG I S  
2 0 1 5 - 2 0 1 6  

 
Dins del marc i la temporalització del projecte Logis Ocupació 2015-2016 de la Riera de Caldes 
(convocatòria 201420145120006313 Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona), 
els itineraris de l’àmbit de l’emmagatzamatge desenvolupats anteriorment es concreten a les 
següents propostes. 
 

5 . 3 . 1  P R O G R A M A  F O R M A T I U  D E  L ’ I T I N E R A R I  O P E R A R I / À R I A  D E  M A G A T Z E M  

 
Continguts Formació de competències tècnico-professionals:  
 
1. OPERACIONS AUXILIARS DE MAGATZEM (40 hores)  
1.1 Operativa de les activitats auxiliars d’emmagatzematge  
1.1.1 Estructures i tipus de magatzem  
1.1.2 Operacions d’emmagatzematge  
1.1.3 Documentació bàsica  
1.2 Tècniques, instal·lacions i equips en les operacions de magatzem  
1.2.1 Equips de manutenció del magatzem  

•Elements clau d’un projecte professional.  

•Motivacions i possibilitats: com és l’activitat que vull i puc desenvolupar?

•Possibilitats i oportunitats en el sector de la logística.

•Quina és la meva ocupabilitat?

Les bases d’un projecte professional

•Introducció al marc teòric i metodològic d’un Model Competencial

•Introducció al Model de Competències ISFOL.

•Què significa ser competent?

•Quin és el meu capital competencial?

•Quines competències requereix el perfil professional d’un/a Operador/a de magatzem?

•Com puc adquirir i/o millorar les competències del perfil professional de referència? 

•Identificació de les competències transversals clau 

•Coordenades per elaborar el propi Mapa de Competències.

•Autoavaluació de les competències transversals clau.  

•Elements de transferència a diferents contextos laborals i empresarials.

•Pla de millora competencial

•Objectius i accions.

•Temporalització i recursos.

•Resultats esperats.

Identificació i millora de competències 



  

 

 

1.2.2 Sistemes d’identificació, localització i seguiment de les operacions de magatzem  
1.2.3 Manteniment del primer nivell dels equips del magatzem  
 
2. PREPARACIÓ DE COMANDES (40 hores) 
2.1 Operativa bàsica en la preparació de comandes  
2.1.1 Característiques  
2.1.2 Documentació bàsica  
2.1.3 Traçabilitat  
2.1.4 Tipus de mercaderies /productes  
2.1.5 Optimització de la unitat de comanda i temps de preparació  
2.2 Tècniques i equips de preparació de comandes  
2.2.1 Equips i mitjans per a la preparació de comandes  
2.2.2 Normes i recomanacions  
2.2.3 Interpretació i simbologia bàsica  
2.2.4 Utilització de diferents materials i equips d’embalatge  
2.2.5 Complementarietat de productes/mercaderies i característiques de conservació i 
manipulació de productes  
 
3. MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES (40 hores)  
3.1 Manipulació i transport de mercaderia  
3.1.1 Normativa comunitària i espanyola  
3.1.2 Documentació que genera el moviment de cargues  
3.2 Embalatge i paletització de les mercaderies  
3.2.1 Condicions i tipus d’embalatge  
3.2.2 Tipus de paletitzacions  
3.3 Carretilles pel transport de mercaderies  
3.3.1 Classificació i tipus de les carretilles  
3.3.2 Manteniment bàsic  
3.4 Carga i descàrrega  
3.4.1 Estabilitat de la càrrega  
3.4.2 Comportament dinàmic i estàtic de la carretilla amb càrrega  
3.4.3 Sobrecàrrega  
3.4.4 Col·locació de les mercaderies en les prestatgeries  
3.5 Conducció de carretilles (obtenció carnet carretó elevador)  
 
4. LOGÍSTICA VERDA I LOGÍSTICA INVERSA (8 hores)  
4.1 El medi ambient i la logística  

4.2 Causes de l’aparició de la logística inversa  

4.3 Les devolucions i la seva política  

4.4 Logística inversa i legislació  
 
Continguts Formació Competències Base  
 
5. PREVENCIÓ DE RISCOS (30 hores)  
5.1 Seguretat al magatzem  
5.2 Avaluació i prevenció de riscos al magatzem  
5.3 Aplicació de mesures i recomanacions de prevenció de riscos al magatzem  
 
6. INFORMÀTICA (50 hores)  
6.1 Ofimàtica bàsica  
6.2 Documentació administrativa  



  

 

 

6.3 ERP’s  
 
7. ANGLÈS (90 hores)  
7.1 Estructures lingüístiques i gramaticals en anglès  

7.2 Anglès en operacions de transport i logística  

7.3 Operativa específica de logística i transport en anglès  

7.4 Atenció d’incidències en anglès  

7.5 Comunicació Comercial Escrita  
 
Continguts Formació Competències Transversals  
 
8. COMPETÈNCIES CLAU (32 hores) 
8.1 Treball en equip  
8.2 Responsabilitat  
8.3 Adaptabilitat  
8.4 Organització i Planificació  
8.5 Situació en el context  
8.6 Disposició a l’aprenentatge  
 
9. TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA (20 hores)  
 
Continguts Apropament a l’Empresa 
 
9. VISITES A EMPRESES (12 hores) 
 
10. ESTADES PRÀCTIQUES EN EMPRESES (80h) 

  

5 . 3 . 2  P R O G R A M A  F O R M A T I U  D E  L ’ I T I N E R A R I  G E S T O R / A  D E  M A G A T Z E M  

 
Continguts Formació Competències Tècnico-professionals 

 
1. ORGANITZACIÓ DE MAGATZEMS (50 hores)  
 
1.1 Disseny de magatzems  
1.1.1 Disseny físic del magatzem: flux de materials i equips de manipulació  
1.1.2 Sistemes modulars  
1.1.3 Unitats de càrrega: pallet i contenidors  
1.1.4 Organització d’activitats i fluxos de mercaderies al magatzem: administració, recepció, 
emmagatzematge, moviments i preparació de comandes i distribució  
 
1.2 Organització de magatzem  
1.2.1 Tipus de magatzem  
1.2.2 Processos i subprocessos del magatzem: planificació d’activitats  
 
1.3 Manteniment, equips i instal·lacions del magatzem  
1.3.1 Tipus i característiques de productes  
1.3.2 Equips de manutenció: emmagatzematge, carretons, prestatgeries, tarimes, rolls, entre 
d’altres  
1.3.3 Plans de manteniment  
 



  

 

 

1.4 Regulació de l’activitat d’emmagatzematge i recomanacions aplicables al disseny de 
magatzems  
1.4.1 Marc legal del contracte de dipòsit i activitat d’emmagatzematge-distribució  
1.4.2 Interpretació de normativa nacional i europea aplicable al magatzem i emmagatzematge de 
mercaderies  
1.4.3 Normativa específica per a mercaderies especials: perilloses i peribles, entre d’altres  
1.4.4 Implementació de sistemes de qualitat al magatzem: certificació i recomanacions 
d’organismes reconeguts a nivell nacional i europeu en matèria d’emmagatzematge i gestió 
d’estocs  
1.4.5 Normes i recomanacions del fabricant dels equips i instal·lacions del magatzem  
 
1.5 Cost i pressupost del magatzem  
1.5.1 El pressupost com a eina de control del servei de magatzem: desviacions i imprevistos  
1.5.2 Optimització de costos  
 
1.6 Qualitat per millorar el servei al magatzem  
1.6.1 Gestió d’imprevistos i incidències  
1.6.2 Implantació de sistemes de qualitat al magatzem  
1.6.3 Càlcul d’indicadors de gestió i quadre de control de qualitat  
 
2. GESTIÓ D’OPERACIONS DE MAGATZEM (40 hores)  
 
2.1 Gestió d’estocs i magatzem  
2.1.1 Tipus d’operacions: classificació i característiques  
2.1.2 Gestió de fluxos de mercaderies al magatzem 
 
2.2 Gestió i control de comandes del magatzem 
2.2.1 El lot econòmic 
2.2.2 Punt de comanda òptim 
2.2.3 Ordre de comanda 
2.2.4 Cicle de comanda 
2.2.5 Control d’inventaris 
2.2.6 Fases de la preparació de comandes 
2.2.7 Senyalització i retolat de la comanda: funcions 
2.2.8 Normativa i recomanacions reconegudes 
 
3. OPTIMITZACIÓ DE LA CADENA LOGÍSTICA (79 hores) 
 
3.1 Fases i operacions a la cadena logística 
3.1.1 La cadena de subministrament: fases i activitats associades 
3.1.2 Diferents fluxos de la cadena logística 
3.1.3 Logística i qualitat 
3.1.4 Gestió de la cadena logística 
 
3.2 Logística verda i Logística inversa 
3.2.1 El medi ambient i la logística 
3.2.2 Devolucions i logística inversa 
3.2.3 Possibles límits de la logística inversa 
3.2.4 Causes de l’aparició de la logística inversa 
3.2.5 Política de devolució de productes 
3.2.6 Logística inversa i legislació 
 



  

 

 

3.3 Optimització i costos logístics 
3.3.1 Característiques del cost logístic 
3.3.2 Sistema tradicional i sistema ABC de costos 
3.3.3 Mesura del cost logístic i de l’impacte que té al compte de resultats 
3.3.4 Estratègia i costos logístics 
3.3.5 Mesures per optimitzar el cost logístic a les diverses àrees 
3.3.6 Quadre de control de costos. Piràmide d’informació del cost logístic 
 
3.4 Xarxes de distribució 
3.4.1 Diferents models de xarxes de distribució 
3.4.2 Càlcul del cost logístic de distribució als diferents models 
3.5 Gestió d’imprevistos i d’incidències a la cadena logística 
 
Continguts Formació Competències Base 
 
4. PREVENCIÓ DE RISCOS (20 hores) 
4.1 Seguretat al magatzem 
4.2 Avaluació i prevenció de riscos al magatzem 
4.3 Aplicació de mesures i recomanacions de prevenció de riscos al magatzem 
 
5. INFORMÀTICA (50 hores) 
5.1 Ofimàtica avançada 
5.2 Documentació administrativa 
5.3 ERP’s 
 
6. ANGLÈS (90 hores) 
6.1 Estructures lingüístiques i gramaticals en anglès 
6.2 Anglès en operacions de transport i logística 
6.3 Operativa específica de logística i transport en anglès 
6.4 Atenció d’incidències en anglès 
6.5 Comunicació Comercial Escrita 
 
Continguts Formació Competències Transversals 
 
7. COMPETÈNCIES CLAU (32 hores) 
7.1 Treball en equip 
7.2 Responsabilitat 
7.3 Adaptabilitat 
7.4 Organització i Planificació 
7.5 Situació en el context 
7.6 Disposició a l’aprenentatge 
 
8. TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA (20 hores) 
 
Continguts Apropament a l’Empresa 
 
9. VISITES A EMPRESES (12 hores) 
 
10. ESTADES PRÀCTIQUES EN EMPRESES (110h) 

 
 



  

 

 

6. CONCLUSIONS FINALS 
 
 
El desenvolupament competencial de totes les persones d'una organització és, actualment, una de 

les majors garanties de viabilitat per a qualsevol empresa i també la millor via per al 

desenvolupament personal i professional i per a la millora de l‘ocupabilitat de qualsevol persona.  

Actualment, es requereixen enfocaments que situïn en l'eix central de la seva gestió les persones, 

per diferents motius7: 

 Les competències són un recurs que pertany a les persones. Podem exigir a les persones 
que realitzin determinades activitats, funcions i tasques i fins i tot que assumeixin 
determinades responsabilitats, però no podem obligar-les a desenvolupar totes les seves 
capacitats ni tampoc el màxim compromís a través de sistemes que no cerquin la seva 
motivació. Algunes d'aquestes competències, com la capacitat d'aprenentatge i 
d’adaptació, la capacitat creativa i innovadora, són imprescindibles en un context de canvi 
continu, molt competitiu i en què les tecnologies de la informació i la comunicació juguen 
un paper cabdal. 

 

 Si gestionem de manera òptima l'equip humà podrem ajustar al màxim el capital 
competencial de l'organització a la seva direcció estratègica i, per tant, tindrà més 
possibilitats d'assolir la missió, la visió i els objectius establerts a llarg termini. 

 

 Situar les persones i el seu capital competencial com a eix principal en la direcció 
estratègica implica fonamentar les decisions de l'empresa a partir del que les persones 
saben, a través dels seus coneixements, saben fer, a través de les seves capacitats, 
habilitats i aptituds i sobretot, volen fer, a través de la seva actitud. 

 

Aquests motius fan necessari gestionar l'equip humà a través de models que tinguin com a element 

clau les competències, o sigui, un model de gestió de l’equip humà per competències.  

Un model d'aquest tipus té en compte totes les fases que les persones viuen dins d'una 
organització. Així, doncs, el cicle de vida de les persones dins una empresa va des de la definició de 
perfils professionals, el disseny de les ofertes laborals, la preselecció, la selecció, l'avaluació de 
l'acompliment de les funcions i tasques de les persones incorporades, fins als processos de 
desenvolupament i millora de les persones que treballen a l'organització. 
 
La proposta metodològica de la Marta Colomer considera que la gestió per competències està 
especialment present en tres moments, a partir de la fase prèvia de definició del perfil professional: 
 
 

                                                             
7 Zaragoza, M (2013) Aspectes clau per a la consolidació i creixement d’una organització. Àrea d’Igualtats 
d’Oportunitats en el Treball de l’Institut Català de les Dones i el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 



  

 

 

 
 
Els objectius que es persegueixen amb els itineraris dissenyats i, per tant, la millora de 
l’ocupabillitat i d’accés al mercat laboral de les persones en situació d’atur, només es podran assolir 
si les empreses del sector o d’activitats logístiques implementen un model de gestió de l’equip 
humà per competències. Les entitats que han participat en aquest projecte, conscients d’aquesta 
necessitat poden continuar treballant per donar suport al teixit empresarial: 
 

 Treballant els mecanismes de definició de perfils i ofertes laborals per competències. 
 Oferint una preselecció i acompanyar l’empresa en la presa de decisió final. 
 Revisant el disseny dels processos d'accés (preselecció i selecció) a partir de requeriments 

competencials i no personals. 
 Aportant nous recursos en relació amb l'avaluació en clau de competències de 

l'acompliment de la tasca. 
 Introduint la planificació del desenvolupament del capital competencial del personal. 

 
Per aquest motiu, en el marc d’aquest projecte es preveu la realització d’una acció encaminada a 
transferir el coneixement i aquesta metodologia a empreses del sector. 
 
El contingut de la sessió S3: 
 

Sessió 3. Nous models de direcció i gestió de l’equip humà 

 El model de direcció estratègica en clau de competències 
 El model de gestió de l’equip humà en clau de competències 

 

Aquesta sessió representa el punt de partida d’una línia de treball que permetrà fer sostenibles 
tots els objectius contemplats en aquesta proposta.  
 

Definició
Perfil 

professional

•Entenem el perfil professional com la definició d'un lloc de treball segons les competències que es requereixen per 
desenvolupar les funcions i assumir les responsabilitats atribuïdes.  

•Cada cop més, els perfils professionals, constitueixen una marca de referència i es defineixen partint de les 
ocupacions. Les empreses, en un exercici posterior, el que fan és configurar llocs de treball a partir de la conjugació 
de funcions provinents de diferents ocupacions, segons les necessitats del context i del moment.

Selecció per 
competències

• A través del CV per competències es recluten les candidatures i això permetrà un primer ajust al perfil. 

• Posteriorment, es processa la selecció (generalment mitjançant el sistema d’Assessment Center) per tal de trobar 
el/la candidat/a que millor encaixa amb el perfil (segons el model es busca el/la millor entre els/les bons/es).

Acompliment 
de la tasca

•Un cop l'organització té definits en clau de competències els llocs de treball i té els equips humans necessaris per al 
seu bon funcionament, el focus d'atenció continua centrant-se en la millora contínua. 

• El desenvolupament d'eines eficaces d'avaluació de l'acompliment dels treballadors i treballadores esdevé un 
element clau.  L’avaluació anomenada 360º permet copsar el nivell d’eficiència i eficàcia amb què cada persona 
realitza la feina. 

Desenvolupa
ment

• Els resultats obtinguts desemboquen en un pla de desenvolupament competencial perquè el/la professional pugui 
millorar les competències en què no arriba al llindar exigit. 

• A banda de generar els plans de millora particulars, les avaluacions serveixen per copsar les necessitats de 
creixement competencial del global del personal i poder dissenyar el pla de formació més adequat. 
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