FORMACIÓ OCUPACIONAL
FOAP 2017
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS (I) (COM318_3) (400H) P R E S ENC I A L

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3 (FORMACIÓ HOMOLOGADA)

OBJECTIUS
Organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem d'acord amb els procediments
establerts i la normativa vigent, i assegurar la qualitat i l'optimització de la xarxa de magatzems o de la
cadena logística.

CONTINGUTS
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: (Transversal) Seguretat i prevenció de riscos al magatzem (30 hores)

DADES DEL CURS
DATA D'INICI PREVISTA:
05/02/2018
DATA DE FINALITZACIÓ
PREVISTA: 05/06/2018
HORARI: DE DILLUNS A
DIVENDRES DE 15.00H A
20.00H
CENTRE: CFO LA GINESTA
C/CASTELLA, S/N
SANTA COLOMA DE
GRAMENET

MF1015_2: Gestió de les operacions d'emmagatzematge (80 hores)
• UF0929: Gestió de comandes i d'estoc (80 hores)
MF1005_3: (Transversal) Optimització de la cadena logística (90 hores)
Formació Complementària (10 hores)
MP0193: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'organització i gestió de
magatzems (80 hores)

PERFIL D’ENTRADA
Requisits:
- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball del SOC, com a demandant d’ocupació.
- Requisits acadèmics:
•
•
•
•
•
•
•

Títol de batxiller
Títol de cicle formatiu de grau mitjà o corresponent
Certificat de professionalitat de nivell 3
Certificat de professionalitat de nivell 2 de la família professional Comerç i Màrqueting i àrea
professional Logística comercio i gestió del transport.
Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior o haver superat les
corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
Superar o haver superat les proves de competències d’accés a certificats de professionalitat de
nivell III

- Valorable experiència laboral en el sector.
- Motivació per a la formació i l’ocupació.
- Capacitat per a realitzar esforç físic i les tasques i funcions pròpies de la professió.
- Imprescindible tenir total disponibilitat per treballar un cop finalitzada la formació

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

AQUEST CURS ESTÀ PENDENT D’APROVACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Carrer de Rafael Casanova, 40 - Santa Coloma de Gramenet –
Dilluns a dijous de 8.30-14 h. i de 15 -17 h. Divendres de 9-14 h | Tel. 93 466 15 65 | www.grameimpuls.cat

