Formació
COML0309

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS Ed. 2
Certificat de Professionalitat Nivell 3
OBJECTIU
Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de
magatzems i/o cadena logística.
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PERFIL D’ENTRADA
-

Persones preferentment en situació d’atur inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.

-

Formació requerida: Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, prova d’accés als
cicles formatius de grau superior o prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o
45 anys.

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS
-

Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem
Magatzemer/a d'empreses de transports
Empleat/da administratiu/va dels serveis d'emmagatzematge i recepció
Gestor/a de magatzem
Responsable de recepció de mercaderies
Responsable d'expedició de mercaderies
Cap de magatzem
Tècnic/a en logística de magatzems

CONTINGUTS / TEMPORALITZACIÓ DE L’ITINERARI FORMATIU
Relació d'accions formatives:
1. COML0309_CEN: ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS
MF1014_3: Organització de magatzems (140 hores)
UF0926: Disseny i organització del magatzem (80 hores)
UF0927: Gestió de l'equip de treball del magatzem (30 hores)
UF0928: Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem (30 hores)

310 hores

MF1015_2: Gestió de les operacions de magatzematge (110 hores)
UF0929: Gestió de comandes i d'estoc (80 hores)
MF1005_3: Optimització de la cadena logística (90 hores)

2. COML0309_2012_FCO: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

10 hores

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, prevenció de riscos

3. COML0309_MP0193:
LABORALS

MÒDUL

DE

PRÀCTIQUES

PROFESSIONALS NO
80 hores

DURADA TOTAL: 400 hores (320 hores de formació teoricopràctica i 80 hores de pràctiques
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en empreses)

CALENDARI PREVIST
Inici: Maig 2021
Fi: Octubre 2021
HORARI PREVIST: De tardes
PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio@barcelonactiva.cat
LLOC REALITZACIÓ: Aquesta formació està prevista dur-la a terme en Entorn Virtual
d’Aprenentatge, excepte les tutories i exàmens de Mòduls formatius que es faran en
modalitat presencial a l'aula homologada per a aquest Certificat i les pràctiques
formatives que es faran en empreses del sector.

