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INTRODUCCIÓ:  
La globalització i l’entorn econòmic actual provocat per la Covid-19 han transformat el sector de la 
logística convertint-lo en un dels pilars clau de la cadena de valor de les organitzacions, obligant a les 
empreses a necessitar professionals que siguin capaços de gestionar els reptes d’avui, oferint als 
clients un excel·lent nivell de qualitat i servei al mínim cost, mitjançant una òptima gestió de 
magatzems, rotació d’inventaris, preparació de comandes i optimitzant la distribució física de 
productes i serveis.  
Un exemple clar el tenim amb la distribució de les vacunes on la logística de distribució i 
emmagatzematge s’han convertit en elements claus per la salut de la població mundial. 
 
OBJECTIUS:  
Aprendre a optimitzar la Gestió global dels magatzems per aconseguir una màxima eficiència en la 
preparació de comandes, rotació d’estocs, etc. oferint un excel·lent nivell de servei als clients amb el 
mínim cost operatiu.  
Risk Management i millora de la capacitat de resiliència 
Preparar els magatzems pels nous hàbits de compra dels clients 
 
DESTINATARIS:  
Responsables d’Operacions, Responsables de Magatzems, Caps d’equip i en general a totes aquelles 
persones que treballen en l’àrea de la logística i volen aprendre a optimitzar el seu temps i treball per 
obtenir millors resultats. 
  
TEMARI:  
1. Introducció: La Logística com avantatge competitiva.  
2. Estratègies LOW COST aplicades a la Logística.  
3. Gestió de la cadena logística: proveïdor-empresa-client.  
4. Impacte del e-commerce en la gestió de magatzems e inventaris  
5. Importància de la gestió de les dades per la presa de decisions 
6. Sistemes d’emmagatzematge i control de mercaderies. 
7. Gestió d’estocs i inventaris, anàlisi ABC i control de rotacions.  
8. Optimització de la gestió del picking. 
9. Automatització de magatzems.  
10. TIC aplicades a la gestió de magatzems.  
11. Gestió de persones: El gran repte.  
12. Ratis i índex pràctics per la Gestió de Magatzems.  
 
PROFESSORAT:  
Sr. Joan Porras. Operations Logístics Manager en Editorial Casals. 
PDD per IESE. PostGrau Superior en e-commerce per ESIC. Enginyer superior en Organització 
Industrial. Enginyer tècnic en electrònica. International Master in Supply Chain Management per ICIL. 
Màster en Direcció d’Operaciones per l’ICT.  

GESTIÓ INTEGRAL DE MAGATZEMS I INVENTARIS 
Del 12 d’abril al 5 de maig de 2021 

24 hores 
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DURADA, CALENDARI I HORARI: 
24 hores. 
12, 14, 19, 21, 26, 28 d’abril; 3 i 5 de maig de 2021 
De 18:00 a 21:00 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 355 euros. 
Preu venda públic: 395 euros. 
 
*+info: www.cambraterrassa.org/exit/ 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
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