
  
 

 
 

 
 

 

 

TEMARI GESTIÓ DE MAGATZEM I CARRETONER 
 

U-1. La logística en l’empresa. 
- Introducció i conceptes. 
- Empreses industrials, comercials i de serveis. 
- Operador logístic. Xarxes logístiques. 
- Logística d’aprovisionament. Logística de producció. Logística d’emmagatzemament i    de 
distribució. 
- ‘Cross Docking’. Distribució sense magatzems. 
- Logística inversa (o revers). 
- Futur: la logística 4.0 
- Gestió de residus. Normativa mediambiental. 

 

U-2. El magatzem: funcions, tipus, ubicació i disseny. 
- Funcions. 
- Tipus de magatzems. 
- Disseny del magatzem. 

 

U-3. El magatzem. Equips de manipulació de mercaderies. 
- Classificació dels diferents tipus de mercaderia. 
- Mitjans de manipulació i transport intern de mercaderies. 
- Pesatge de mercaderies. 
- Molls de càrrega. 

 

U-4. Sistemes d’emmagatzemament. 
- Criteris. 
- Zonificació ABC. 
- Sistemes de localització. 
- Sistemes d’emmagatzemament. 

 
U-5. Tipus de mercaderies, classes, caducitat i traçabilitat. Documents. 
- Classificació general de mercaderies. 
- Estats físics: sòlids, líquids y gasos. 
- Durada i caducitat. 
- Mercaderies perilloses. 
- Segons rotació (classificació ABC: Llei de Pareto). 
- Segons la seva funció logística y la seva forma, grandària, densitat (relació pes-
volum).  
- Caducitats 
- Traçabilitat. 
- EDI (Electrònic Data Interchange). 



  
 

 
 

 
 

 

- Documents: comanda, albarà, nota de transport. 
 

U-6. Envasos, embalatges, identificació i unitats de càrrega. 
- Protecció de la mercaderia. 
- L’envàs i l’embalatge: protecció física de la mercaderia. 
- Unitat de càrrega eficient. El palet, el contenidor. 
- Normativa sobre envasos i embalatges. 
- Vinculació amb el transport. 
- Identificació de envasos y embalatges. 

 

U-7. Operacions en el magatzem: recepció, emmagatzematge y expedició. 
- Arribada, descàrrega i recepció de mercaderies. 
- Emmagatzematge i conservació. 
- Preparació i expedició de mercaderies. 

 

U-8. Gestió de magatzem. Gestió i valoració d’estocs i inventaris. 
- Estoc. 
- Assortit o gamma de productes. 
- La gestió d’estocs. Sistemes de gestió d’estocs. 
- Classes o tipus d’estocs. 
- Comportament dels estocs. 
- Variables que afecten a la gestió d’estocs. 
- Valoració dels estocs i inventaris. 
- Correccions. 
- Criteris de valoració de les sortides del magatzem. 
- Preu mitjà ponderat (PMP). 
- Conseqüències en el valor de l’inventari en funció del mètode de valoració d’existències 
emprat. 
- Incidències. 
- Inventari 

 
U-9. Gestió de magatzem. Personal de magatzem i aplicacions informàtiques de 
gestió de magatzems SGA 
- Personal de magatzem. Funcions. 
- Cronograma. 
- Aplicacions informàtiques de gestió de magatzems. 
- Integració del sistema de radiofreqüència i el SGA. 

 

U-10. Seguretat i prevenció de riscos laborals al magatzem. 
- Seguretat, riscos, prevenció i protecció. 
- Accidents més comuns en el treball. 
- Mesures de prevenció de riscos laborals. 



  
 

 
 

 
 

 

- Mitjans de protecció (EPI). 
- Senyalització de prevenció. 

 

U-11. Manipulació de càrregues amb carretons. 
- Equips d’arrossegament. Tipus i components 
- Equips d’elevació. Tipus i components. 
- Persona elevadora de càrregues. Formació, normativa, condicions personals. 
- Circulació i operació amb carretons. 
- Manipulació de càrregues. Equilibri de càrregues i estabilitat. 
- Riscos i la seva prevenció. 
- Manteniment bàsic. 

RECONEIXEMENT  PER A PERSONES QUE SUPEREN EL CURS 
1.- Tres Unitats formatives del mòdul professional de Tècniques de magatzem . 

2.- Una unitat formativa de activitats logístiques de emmagatzematge del Títol de grau 
Mitjà de FP de Activitats Comercials, que imparteix el Institut el Calamot (Gavà) 
Barcelona. 

UF1 Organització i seguretat al magatzem. 

 UF2 Recepció de mercaderies 

 UF3 Expedició de mercaderies 

 UF2 Manipulació de carregés amb carretons elevadors y altres. 

3.- Un carnet de gestió de carretó homologat a nivell Nacional complint amb la 
normativa UNE (58451/2014,). El carnet té una validesa de 5 anys. 

Per realitzar la unitat 11 només es recomana portar un calçat adequat per poder 
controlar amb seguretat els pedals del carretó. 
 
Es realitzarà un mòdul de “Discriminació en l’entorn laboral”. 


