
  

COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Entendre l’operativa de comandes 
i emmagatzematge 

Ús de programes informàtics

Registrar dades amb precisió

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Tècnic/a auxiliar de logística integral

Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem

 

JO VULL SER 

OPERARI/A DE 

LOGISTICA 

COMPETÈNCIES PERSONALS

Disposició a l’aprenentatge

Capacitat analítica i resolutiva

Saber prioritzarOrganització

Treball en equip i comunicació

Manipular mercaderies

Responsabilitat

Algevasa Logistics

Disnet 

Due Logística

FAE

Logista Pharma
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Sabies que...?
#somFP
#FPindustrial

Logística Alonso> 

CLASSIFICACIÓ:

L’augment del comerç electrònic i una economia globalitzada fan que cada vegada 
s’enviïn i rebin més productes arreu del món. 

L’operari/a de logística s’encarrega de gestionar les entrades de mercaderia i la seva 
col·locació al magatzem, la preparació de les comandes i el seu enviament.

Tradicionalment aquesta tasca ha requerit esforç físic però amb la digitalització i la 
robòtica als magatzems això ha canviat molt. A les empreses les competències digitals 
són cada vegada més importants.

Amb la implantació dels sistemes de producció flexibles i, més concretament, dels 
sistemes Just In Time (produir segons la demanda), el magatzem s'ha convertit en un 
centre dinàmic i automatitzat on els professionals que hi treballen han d'estar 
familiaritzats amb les noves tecnologies.

L’ordre i l’organització et defineixen? Ets capaç de trobar una agulla en un paller? 
T’imagines col·laborant amb robots en un magatzem? Aquest és el teu ofici!

El 55% de les persones graduades en FP 
treballa abans de nou mesos des de la 
seva graduació i fins al 65% en la 
modalitat dual.
En la família de Comerç i Màrqueting 
troben feina entre el 35 i el 55%. 

Font: Inserció laboral dels ensenyaments 
professionals 2018 (Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya).

Manetes: en anglès en diríem “fixer” i és la persona que té destresa manual per fer o 
arreglar coses.

Somniador/a: facilitat per generar noves idees, obrir la ment a noves perspectives
i solucions, imaginar, representar i combinar imatges.

Plannificador/a: capacitat de prioritzar i organitzar amb anticipació què fer, com i
quan i qui fer-ho. Posar ordre seguint un pla determinat.

EMPRESES ON PODEM 
TROBAR AQUEST OFICI

Ús de màquines de magatzem

Logistics MDE del Bages> 

Naeko logistics > 

Tècnic/a de compres i/o vendes

Propack> 

Transports Codina> 

Proactivitat 

Adaptabilitat

Responsable de recepció i/o expedició 
de mercaderies 

Operador/a de tràfic de viatgers, 
vehicles o mercaderies

Comercial de serveis de transport
Control i registre de les operacions 
d'enviament



ITINERARIS FORMATIUS

  

 

Transport i Logística

Enginyeria en Organització Industrial

Cicles formatius de Grau Superior

Cicles Formatius 
de Grau Mitjà
(des de 4t ESO)

Els CFGM són estudis de dos 
anys de durada en què està 
previst la realització de 
pràctiques a l'empresa durant 
el segon any d'estudis  i fins i 
tot la contractació o beca salari 
si els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Els CFGS són estudis 
superiors de dos anys de 
durada en què està previst la 
realització de pràctiques a 
l'empresa durant el segon 
any d'estudis i fins i tot la 
contractació o beca salari si 
els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Cicles Formatius 
de Grau Superior
(des de batxillerat 
i Grau Mitjà)

Els Graus Universitaris són 
estudis superiors normalment 
de quatre anys en què està 
previst fer pràctiques en 
empreses.

Graus Universitaris
(des de batxillerat i Grau Superior)

En aquesta fitxa només s’hi 
especifiquen els centres ubicats 
a la demarcació de Barcelona. 
Més informació a: 

queestudiar.gencat.cat

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?

SI VOLS CONTINUAR ESTUDIANT
Graus Universitaris 

Enginyeria en Organització Industrial i Logística

> Comerç Internacional

Graus Universitaris

> Logística empresarial

> Logística i Negocis 
Marítims

Estudis relacionats

CFGS

Escola Universitària Salesiana de Sarrià  (UAB)> euss.cat

Escola Politècnica Superior (UdL)> udl.es

Escola Superior Politècnica Tecnocampus  (UPF)> tecnocampus.cat

SI TENS ESO
Cicles formatius de Grau Mitjà

Activitats Comercials, perfil professional Logística

Institut El Calamot (Gavà)> ieselcalamot.com

Institut de Vic (Vic)> ivic.cat

Institut Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)> agora.xtec.cat/ies-estelaiberica

ICEI Ensenyament Industrial (L’Hospitalet de Llobregat)> https://icei-formacion.com/

Institut Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès)> ies-eugeni.cat

Institut Les Salines (El Prat de Llobregat)> inslessalines.cat

Institut El Calamot (Gavà)> ieselcalamot.com

Institut Joan Brossa (Barcelona)> institutjoanbrossa.cat

Institut Lluïsa Cura (Barcelona)> lluisacura.cat

Prat (Barcelona)> prateducacio.com

AF Centre d'estudis (Barcelona)> afcentredestudis.es

Euroaula (Barcelona)> euroaula.com

IFP (Barcelona)> ifp.es

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi (Barcelona)> santignasi.fje.edu

Santa Clara (Barcelona)> xtec.cat/centres/a8013846/

Virolai (Barcelona)> virolai.com

Institut Escola La Mina (Sant Adrià de Besòs)> agora.xtec.cat/ins-esc-santadria/

Institut de Vic (Vic)> ivic.cat

Recurs desenvolupat a partir de la idea original 
de Creacció en el marc del Programa OIL 
(Ocupació per a la indústria local a Osona).

Certificats de 
professionalitat 
Els certificats de professionalitat 
són documents que acrediten que 
tens un conjunt de coneixements, 
habilitats i aptituds que et 
capaciten per desenvolupar una 
activitat laboral. L'expedició dels 
certificats la realitza el SEPE 
(Servei Públic d'Ocupació Estatal) 
i el SOC (Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya).

> Carnet de conductor 
de carretons

Formació continuada 

Nàutica i Transport Marítim

Universitat Politècnica de Catalunya> upc.edu

Màsters

Logística i Comerç Internacional

Universitat Abat Oliba CEU> uao.es

Institut Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)> agora.xtec.cat/iesjaumemimo

Alba formación, consultoría y proyectos (Montcada i Reixac)> alba-consult.com

Institut Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)> agora.xtec.cat/ies-estelaiberica

Institut Carles Vallbona (Granollers)> iescarlesvallbona.cat

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil prof. Informàtica Aplicada a la Logística

Institut Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)> agora.xtec.cat/iesgabrielamistral

Institut L'Estatut (Rubí)> insestatut.cat

SI NO TENS ESO
Certificats de professionalitat

Activitats auxiliars de magatzem (Nivell 1) 

ICEI Ensenyament Industrial (L’Hospitalet de Llobregat)> https://icei-formacion.com/

Organització del transport i la distribució (Nivell 3) 

Gestió i control de l’aprovisionament (Nivell 3) 

Organització i gestió de magatzems (Nivell 3)

  
   SI TENS BATXILLERAT O UN CICLE  FORMATIU DE  GRAU MITJÀ

Certificats de professionalitat


