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Curs Logística verda: reptes i oportunitats per a les empreses i les administracions  
Codi Conferència inaugural del trimestre 
Inici 13 de febrer de 2014 
Dies Dijous 
Horari De 19 a 20.30h 
Durada 1,5h 
Preu Assistència gratuïta 
 

Logística verda:  

reptes i oportunitats per a les empreses i les administracions 
 
Objectiu 
 
La creixent preocupació pel medi ambient ha provocat un canvi en la gestió de moltes 
activitats productives. En particular, l'activitat logística s'està transformant per conciliar el 
rendiment empresarial amb la sostenibilitat del medi ambient. Aquesta transformació 
involucra a diferents entitats i organitzacions tant de l'àmbit empresarial, de l'Administració 
Pública, com de l'àmbit acadèmic. En aquest sentit, la logística verda estudia i proposa 
solucions per aconseguir una gestió sostenible de l'activitat logística, tant des del punt de vista 
empresarial com del medi ambient.  

En la conferència s'explicarà quins són els problemes que sorgeixen en tenir en compte 
l'impacte de l'activitat logística sobre el medi ambient i quines solucions es proposen. 
 
Conferenciant 
 
Ernest Benedito és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. És llicenciat en ciències 
físiques i en matemàtiques, màster en administració i direcció d'empreses per ESADE i doctor 
per la UPC. Té una àmplia experiència en la gestió empresarial, de més de 15 anys treballant 
en empreses de consultoria i en empreses de distribució. Ha publicat diversos articles en 
l'àmbit de la logística i en particular en el de la logística verda." 

També s’explicarà com funciona una eina de monitoratge i com utilitzar els informes resultants 
per prendre decisions correctament orientades. Addicionalment es parlarà d’algunes eines 
interessants per a ajudar a la resolució endreçada  
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Curs Com mesurar l’eficiència de la logística 
Codi 01 
Inici 17 de febrer de 2014 
Dies Dilluns, dimecres i divendres 
Horari De 18 a 21h 
Durada 18h 
Preu 450€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita 
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Com mesurar l’eficiència de la logística 

 
Objectiu 
 
L’objectiu del curs és avaluar la importància de controlar i mesurar el desenvolupament de 
l’activitat logística per mitjà de l’establiment d’uns indicadors adients. Els professionals de la 
logística i de la cadena de subministrament necessiten estar segurs de que tenen el control 
sobre el resultat dels processos que comanden. Les direccions de les empreses, conscients de 
l’aportació de valor al producte de les tasques logístiques, pressiona per que els costos siguin 
cada cop mes continguts mentre esperen que el nivell de servei creixi. És una de les poques 
maneres de poder romandre en un mercat interior esquifit i fer-se un lloc entre la 
competència exportadora. 

Es mostrarà quin ha de ser l’abast de les mesures així com l’objectiu perseguit en aquesta 
comesa. S’analitzaran el tipus de dades necessàries per a crear indicadors de control (KPI), 
quins tipus d’indicadors es necessiten en cada cas, com aconseguir dades consistents i com fer 
que els indicadors aportin informació valuosa i coherent. 

També s’explicarà com funciona una eina de monitoratge i com utilitzar els informes resultants 
per prendre decisions correctament orientades. Addicionalment es parlarà d’algunes eines 
interessants per a ajudar a la resolució endreçada de problemes o conflictes que se’n deriven 
de la detecció d’ineficiències. 

A qui va dirigit 
 
Aquest curs va dirigit a directius i tècnics de logística o de supply chain que estiguin interessats 
en aprofitar tot el potencial que, des dels punts de vista de cost i nivell de servei, poden oferir 
els processos que dirigeixen per tal d’aconseguir els objectius corporatius. És independent de 
la mida de l’empresa i del sector, industrial o de serveis. 

Contingut 
 
1. PER QUÈ mesurar 

1.1. Breu història de l’evolució de la logística 

1.2. L’addició de valor. Què és i on es troba 

1.3. L’eix transaccional d’una empresa 

1.4. La teoria dels 5 àmbits 
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1.5. La necessitat de saber el que passa 

2. QUANT I COM decidir la mesura 

2.1. Abast de l’entorn a mesurar 

2.2. Alineament estratègic 

2.3. Velocitat decisòria 

2.4. La planificació del que s’ha de mesurar 

3. QUÈ mesurar 

3.1. El KPI 

3.2. Tipus de KPI 

3.3. Confecció d’un KPI 

3.4. El ‘scorecard’ o quadre de comandament 

4. I DESPRÈS QUÈ? 

4.1. Interpretació dels KPI 

4.2. El pla d’accions 

4.3. La teoria de W.E. Deming 

4.4. Resolució de problemes i conflictes 

Professor 
 
Xavier Calpena Urchaga, cofundador i COO de DIAGTRES,S.A., consultor executiu i formador 
en matèria de supply chain amb amplia experiència en el desenvolupament de cadenes de 
subministrament en companyies multinacionals dels sectors del gran consum, automoció i 
operadors logístics. 
  



            

                       

Can Gavarra · C. Camí de Can Gavarra, 2 · Polígon Industrial de Llevant · 08213 Polinyà (Barcelona)  

Tel.: 937 131 421  ·  648 815 294  ·  formacio@login.cat  ·  www.login.cat 

Curs Planificació, optimització i gestió d’estocs  
Codi 02 
Inici 25 de febrer de 2014 
Dies Dimarts i dijous 
Horari De 9:30 a 13:30 
Durada 16h 
Preu 400€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Planificació, optimització i gestió d’estocs  

 
Objectiu 
 
Una de les definicions del que és un estoc diu que un estoc és una reserva que no s’està 
utilitzant però que té un valor econòmic no menyspreable. Podria pensar-se, a priori, que amb 
menys estoc menys diners inutilitzats, és a dir menys cost. La solució límit seria disposar 
d’estoc zero. Ara bé si l’estoc és zero, és habitual que apareguin uns altres tipus de costos, per 
exemple els que estan ocasionats per no complir amb el servei pactat amb el client, que 
comporten la pèrdua de la venda i/o el client, o els costos que sorgeixen de fer comandes a 
proveïdors amb una freqüència massa elevada. Caldrà decidir doncs sobre diferents aspectes, 
com: quin model de gestió és millor, gestió per aprovisionament periòdic o per punt de 
comanda?, quina serà la grandària del lot de la comanda? Aquest curs tracta d’identificar els 
elements clau i els costos associats a la gestió d’estocs, per tal de planificar, optimitzar i 
gestionar l’estoc tant de productes finals com de components i materials. 

L’objectiu del curs és conèixer, seleccionar i utilitzar els procediments d’optimització per a 
respondre a les preguntes plantejades en el paràgraf anterior, aplicant-ho a diversos casos 
pràctics.  

A qui va dirigit 
 
A totes les persones que tinguin interès en decidir quina és la gestió d’estocs més adient a 
cada situació. 

Contingut 
 
1. Introducció a la gestió d’operacions. Producció i sistema productiu. Logística integral. 

Quines són les decisions en sistemes productius? En què consisteix la direcció 
d’operacions? Enfocaments de la direcció d’operacions. Tipologia de sistemes productius. 
Definició, nivells i procés de planificació. 
Cas pràctic 

2. Gestió d’estocs. Concepte d’estoc i costos associats. Com utilitzar les anàlisis ABC? Tipus 
bàsics de gestió: gestió per punt de comanda i gestió per aprovisionament periòdic. Gestió 
d’estocs de materials amb demanda independent: models i eines 
Casos pràctics 
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3. Pla de necessitats de materials. Gestió de materials amb demanda dependent. Materials 
Requirements Planning (MRP). La gestió Just In Time (JIT) i la gestió Lean. 
Cas pràctic 

4. I si la demanda és no homogènia en el temps? Mètodes heurístics per resoldre-ho. I si ens 
ofereixen descomptes i oportunitats especials d’adquisició? Què fer en el cas de compra 
multiproducte? Què fer en el cas de demanda aleatòria dels productes? Utilització de 
l’estoc de seguretat i mètodes heurístics de resolució. La coordinació a la cadena 
d’aprovisionament: efecte fuet (bullwhip effect).  
Casos pràctics 

Professorat 
 
Anna M. Coves i Manel Mateo, professorat del departament d’Organització d’Empreses de la 
Universitat Politècnica de Catalunya.  
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Curs Direcció i gestió de projectes d'operacions i logístics 
Codi 03A  03B 
Inici 24 de febrer  24 de febrer 
Dies Dimarts i dijous  Dimarts i dijous 
Horari De 15 a 18h De 18 a 21h 
Durada 24h 
Preu 600€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Direcció i gestió de projectes d'operacions i logístics  

 
Objectiu 
 
¿Que tenen en comú posar en marxa un nou magatzem, una nova cadena de distribució, una 
nova ruta logística, un campament d'estiu, un esdeveniment cultural o esportiu, un trasllat 
d'instal·lacions, seleccionar i contractar un nou directiu, desenvolupar un programa informàtic, 
el llançament d'un nou producte o servei, una expedició al Pol Nord, organitzar un congrés, 
canviar el sistema operatiu de tots els ordinadors de l'empresa,... ? Resposta: tot són 
PROJECTES. 
 
Conèixer els conceptes, les eines i les tècniques de la Gestió pràctica de Projectes pot facilitar 
notablement les tasques d'organitzar i gestionar els projectes sota la nostra responsabilitat i 
possibilitar la consecució dels objectius marcats. La Guia del PMBOK presenta el conjunt de 
bones pràctiques de la Gestió de Projectes reconegudes internacionalment. 
 
L'objectiu d'aquest curs és proporcionar el coneixement i la pràctica sobre els principis, eines i 
tècniques efectives que faciliten la consecució dels objectius de terminis, cost i especificacions 
dels projectes. Dotar els participants de la nomenclatura i els referents comuns establerts per 
les normes i organismes internacionals. 
 
L'objectiu primordial d'aquest curs és que els participants utilitzin tècniques i eines pràctiques 
que els permetin desenvolupar els projectes a les seves empreses. Com a objectiu secundari, 
aquest curs pot ser la base de partida perquè els assistents que compleixin els requisits 
marcats pel PMI, puguin optar a la certificació PMP del PMI.  
 
A qui va dirigit 
 
El curs va dirigit a responsables i tècnics de projecte, implicats en la gestió del mateix 
independentment del sector, industrial o de serveis. 
 
També va dirigit a directius i tècnics en general que vulguin conèixer i aplicar la Gestió de 
Projectes en el seu entorn laboral.  
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Contingut 
 
1. Introducció: «El inacabat... no és res» 

1.1 Presentació i objectius del curs i expectatives dels participants 
1.2 Què és i què no és un projecte? Definició de "projecte" per diversos autors / 

referències. Elements essencials de tot projecte 
1.3 Rols i parts interessades. Casos i exemples 
1.4 Diverses taxonomies dels projecte segons diversitat de criteris de classificació. Casos i 

exemples 
1.5 Conseqüències pràctiques de la classificació: Anàlisi de l'aplicabilitat i eficàcia de les 

tècniques i eines de la Gestió de Projectes en funció de la tipologia del projecte 
1.6 El "triangle d'equilibri" del nostres projectes 
 

2. El projecte i les seves circumstàncies: «Ningú neix sol...»  
2.1 Projecte, Organització i Entorn 
2.2 Factors d'influència de l'organització i de l'entorn sobre el projecte 
2.3 Els actius de l'organització com a facilitadors de la Gestió del projecte. El "PMIS" 
2.4 Tipus d'organitzacions 
2.5 Direcció Estratègica, Gestió de Portafolis, Gestió de Programes i Gestió de Projectes 
2.6 L'Oficina de Gestió de Projectes ("PMO"): tipus i funcions 
 

3. Fases i Processos: «No hi ha res més pràctic que una bona teoria»  
3.1 Concepte de Cicle de vida del projecte i de «fase». Diversitat de models de les fases 

d'un projecte. Casos i exemples 
3.2 Model de 5 grups de processos. Casos i exemples 
3.3 Característiques i objectiu/s de cada grup de processos. Casos i exemples 
3.4 Concepte de «procés». Coherència entre els models de processos d'un projecte: 

PMBOK i ISO 21500 
3.5 Els processos d'un projecte. Casos i exemples 
3.6 Interrelació entre «fases» i «grups de processos». Casos i exemples 
 

4. Gestió de l'abast:  
4.1 Tècniques i eines i la seva aplicació en cada fase 
4.2 Determinació de les necessitats i expectatives del client. Desenvolupament del 

concepte. Identificació dels «lliurables» i determinació de les seves especificacions 
4.3 Desenvolupament de l'abast. Definició de les activitats i les fites: construcció de la 

«EDT» 
4.4 Identificació de les restriccions externes 
4.5 Procediment de «Gestió dels Canvis en el Abast». Control de canvis 
4.6 Seguiment i control de les activitats i de l'abast 
 

5. Gestió dels terminis i de costos 
5.1 Tècniques i eines sobre terminis i la seva aplicació en cada fase 
5.2 Desenvolupament de la «EDT» i determinació de les dependències entre activitats 
5.3 Estimació/determinació de la durada de cada tasca i assignació de recursos 
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5.4 Obtenció del cronograma (Diagrama de Gantt), les activitats crítiques i les activitats 
semi-crítiques. Configuració de la planificació 

5.5 Seguiment i control de la planificació temporal. Accions correctores. Re-planificació 
5.6 Tècniques i eines sobre costos i la seva aplicació en cada fase 
5.7 Estimació del cost. Diversitat de metodologies 
5.8 Elaboració del pressupost. Ajust del pressupost 
5.9 Seguiment i control del pressupost. Accions correctores. Actualització del pressupost 
 

6. Gestió del personal i dels recursos de treball 
6.1 Tècniques i eines i la seva aplicació en cada fase 
6.2 Formació, habilitats, aptituds i actituds de cada membre: que tenim i que hauríem de 

tenir?  
6.3 Estructura organitzativa. Assignació del personal i definició de rols, responsabilitats i 

autoritat 
6.4 Desenvolupament i seguiment de l'equip 
6.5 Planificació dels recursos: Determinació de les característiques dels recursos a utilitzar. 

Coordinació entre el pla i la disponibilitat dels recursos. Reserva (calendari) de recurs 
6.6 Obtenció i control dels recursos 
6.7 Gestió de la Qualitat en el projecte: Tècniques i eines i la seva aplicació en cada fase. 

Pla de Qualitat del projecte 
 

7. Altres 
7.1 Gestió del risc: Tècniques i eines i la seva aplicació en cada fase 
7.2 Gestió de la comunicació: Tècniques i eines i la seva aplicació en cada fase 
7.3 Gestió de les parts interessades: Tècniques i eines i la seva aplicació en cada fase 
7.4 Gestió de les compres i subcontractacions (adquisicions): Tècniques i eines i la seva 

aplicació en cada fase 
 

8. Gestió de «la gestió» del projecte 
8.1 La «qualitat del projecte» com a eix vertebrador de la gestió del projecte 
8.2 El «peatge» de la formalització: Documents d'un projecte. Pla de Gestió del Projecte 
8.3 Gestió de la integració: Interdependència entre tots els processos, les fases i moltes 

altres coses. Errors i bones pràctiques (factors d'èxit) de la Gestió de Projectes 
8.4 El «bon» Director/Gestor de Projectes: Formació, habilitats, competències i actituds 

personals 
 

Professor 
 
Jaume Ramonet. Enginyer Industrial Superior (1983) – PMP(r)/PMI(r). Consultor i Formador 
independent. 
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Curs Transport terrestre de mercaderies perilloses: Reglament ADR 
Codi 04 
Inici  3 de març de 2014 
Dies Dilluns i dimecres  
Horari De 18 a 21h 
Durada 12h 
Preu 300€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita 
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Transport terrestre de mercaderies perilloses: Reglament ADR  

 
Objectiu 
 
Classificar, etiquetar i marcar, embalatges i vehicles i documentar les operacions de transport 
de mercaderies perilloses de forma que tot el circuit logístic tingui unes normes comuns que 
són d’obligatori compliment per assegurar així que la seguretat es compleixi en tot el circuit 
logístic (expedidors, carregadors, operadors de transports, agencies transportistes i 
descarregadors és el principal objectiu des de 1972 del Reglament Europeu pel Transport 
Internacional de Mercaderies Perilloses (ADR). 

Formar d’una manera pràctica a tots els actuants en aquest circuit logístic és doncs l’objectiu 
principal del curs. Aquesta formació es fa en funció de garantir la seguretat intrínseca de les 
operacions de càrrega, transport i descàrrega. Garantir aquesta seguretat també repercuteix 
en una disminució lògica i comprovable de les fortes sancions administratives a las que està 
sotmeses les activitat de càrrega, descàrrega i transport.  

A qui va dirigit 
 
Responsables i operaris d’envasat, emmagatzematge i expedicions tant de productors i 
expedidors com d’agències de transports i operadors de transport. 

Contingut 
 
1. La classificació de les mercaderies perilloses segons l’ADR 

2. Els tretze tipus de perill de les mercaderies perilloses 

3. Els paràmetres classificatoris de les mercaderies perilloses 

3.1.  El número d’ONU, la denominació ADR dels productes, la/les etiqueta/es, el grup 

d’embalatge, ells panells taronges 

3.2.  L’etiquetatge i marcat d’embalatges, vehicles i cisternes 

4. La documentació en la càrrega, descàrrega i transport de mercaderies perilloses i la funció 

de cada un dels documents  

4.1.  El CMR/Carta de Port 

4.2.  Les instruccions escrites segons l’ADR 

4.3.  El carnet ADR del conductor 
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4.4.  La homologació d’embalatges i vehicles cisterna 

5. La càrrega en comú de mercaderies perilloses diverses 

 
En cada un dels apartats es faran exemples pràctics. 
 
Professorat 
 
Antonio Sánchez, Químic i Conseller de Seguretat ADR. 
Francesc Surralles, Prevencionista, Conseller de Seguretat ADR i expert en el ús de productes 
de alta toxicitat. 
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Curs Qualitat en els processos logístics 
Codi 05 
Inici 10 de març  
Dies Dilluns 
Horari De 18 a 21h 
Durada 12h 
Preu 300€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Qualitat en els processos logístics 

 
Objectiu 
 
Avui dia i degut a la globalització dels mercats una empresa ha de deixar de fer i subcontractar 
tot allò que no és l’ànima del seu propi negoci. 

La tasca de subcontractar o comprar allò que ens fa falta, però, no és una tasca senzilla de 
realitzar.  

El control de la qualitat és un factor clau per l’èxit dels nostres productes i serveis i aquest 
nivell de qualitat ha de ser entès i desenvolupat pels nostres subministradors. 

Moltes vegades per una mala planificació d’aquesta activitat s’incorren amb despeses molt 
més superiors al subcontractar que als costos que prèviament l’empresa tenia en assumir 
aquesta activitat. 

És per això que en aquest curs s’analitzaran tots els agents que hi participen en aquest tipus de 
decisions i s’estudien els principis de la qualitat i la interrelació amb les diferents funcions de 
l’organització. 

A qui va dirigit 
 
El curs va dirigit a Directius i Tècnics tan dels departaments de Compres, Logística i Producció o 
Operacions que es troben amb la necessitat de millorar els processos de subcontractació i/o 
interns envers a crear i construir una política de Qualitat sostenible a llarg termini que porti 
cap a l’excel·lència operacional, i amb això a ser més productius. 

Els models poden aplicar-se a qualsevol sector industrial o de serveis. Durant el curs es 
realitzaran casos pràctics que ajuden a comprendre millor el contingut i els conceptes. 
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Contingut 
 
1. Concepte i dimensions de la Direcció Estratègica orientada a la Qualitat 

2. La qualitat com a estratègia empresarial: productivitat i eficiència 

3. Evolució i dimensions del concepte de qualitat 

4. Els atributs de la qualitat en el sector industrial 

5. Els atributs de la qualitat en el sector serveis 

6. Els costos de la qualitat: càlcul i avaluació 

7. Avaluació i selecció de proveïdors: la figura del SQE: supplier quality engineer 

8. La satisfacció dels clients: com es configura i com es mesura 

9. La millora contínua, eines i aplicació: diagrama de Pareto, espina Isikawa i cercles de 

Qualitat 

10. Model de gestió d’excel·lència de la Qualitat E.F.Q.M vs ISO 9001:2008 

11. Integració de sistemes 

 
Professor 
 
Judit Pavón i Sans, Professora associada del departament d’Economia i organització 
d’Empreses de la UB, ABB Operational Excellence Local Division Manager. 
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Curs Aplicació de les regles INCOTERMS 
Codi 06 
Inici 11 de març  
Dies Dimarts i dijous 
Horari De 18 a 22h 
Durada 8h 
Preu 200€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Aplicació de les regles INCOTERMS 

 
Objectiu 
 
Els participants en el curs seran capaços de: 

- Analitzar les regles INCOTERMS i la seva aplicació a la realitat.   

- Calcular els costos de cada operació de compravenda internacional (escandalls) i fixar els 

preus, així com la realització de les ofertes comercials.  

- Tenir els coneixements necessaris per poder negociar correctament una operació de 

compravenda internacional.  

- Actualitzar i millorar els coneixements en comerç internacional. 

 
A qui va dirigit 
 
Responsables dels departaments d'Exportació, Importació, Internacional, Logística, Compres i 
Administració i, en general, el personal d'empreses importadores i exportadores que desitgin 
professionalitzar la funció comercial i administrativa de l'ús dels INCOTERMS. 

Contingut 
 
1. Evolució històrica dels INCOTERMS  

2. Les regles INCOTERMS i els contractes de compravenda  

3. Els nous INCOTERMS versió 2010  

3.1. Normes per a qualsevol mode de transport o transport multimodal  

3.2. Normes per a transport marítim i vies navegables interiors 

4. Selecció dels INCOTERMS 

5. Ús eficaç dels INCOTERMS  

6. Casos pràctics amb INCOTERMS més utilitzats 

Professor 
 
Gisela Fernández, experta en comerç internacional Grupo HOYER. 
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Curs Solucions a la traçabilitat i identificació automàtica 
Codi 07 
Inici 11 de març  
Dies Dimarts i dijous 
Horari De 18 a 21h 
Durada 12h 
Preu 300€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Solucions a la traçabilitat i identificació automàtica 

 
Objectiu 
 
Assegurar la traçabilitat dels materials i productes és una necessitat al llarg de tota la cadena 
de subministrament. Les noves legislacions i normatives dels diferents sectors obliguen a la 
seva gestió.  

Aquest curs té un enfocament pràctic i aplicat, que permetrà resoldre les diferents necessitats 
de traçabilitat, tot fent ús de les diferents tecnologies d’identificació automàtica existents en el 
mercat. Capacitarà als participants a avaluar i decidir quines són les millors solucions per 
garantir la traçabilitat en la vostra gestió diària del producte. 

A qui va dirigit 
 
A responsables de logística, producció, expedició, control de qualitat i de sistemes d’empreses 
que gestionen productes amb lot, amb data de fabricació i/o caducitat, ja sigui dels sectors 
d’alimentació, cosmètica, industrial, electrònica o food science en general. També està adreçat 
a proveïdors de solucions que ofereixen els seus serveis a empreses amb aquestes necessitats, 
ja sigui en forma d’aplicacions de software, proveïdors de consumibles, d’envasos o 
d’etiquetes. 

Contingut 
 
1. Introducció i conceptes de traçabilitat 

1.1. Necessitats d’identificació 

1.2. Objectius de la traçabilitat 

1.3. Diferents tipus de traçabilitat 

2. Sistemes d’identificació 

2.1. Codificació amb codis de barres 

2.2. Identificació electrònica (RFID) 

3. Necessitats de traçabilitat 

3.1. Subministres 

3.2. Fabricació 

3.3. Envasat 
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3.4. Emmagatzematge 

3.5. Distribució 

3.6. Venda 

4. Tecnologies d’Identificació Automàtica per a productes 

4.1. Codis de Barres 

4.2. RFID 

4.3. Visió 

4.4. Veu 

5. Casos pràctics i solucions per sectors (Alimentari i begudes, Farmacèutic, Tèxtil, Logístic 

per a tercers, Distribució, Cosmètica i Automoció) 

5.1. Anàlisi de les necessitats 

5.2. Selecció de la tecnologia d’identificació 

5.3. Limitacions pràctiques 

5.4. Aplicació 

6. Estudi de casos particulars aportats pels participants en el curs 

Professor 
 
Jordi Soler Pla, Director de desenvolupament d’aplicacions de Zetes; multinacional dedicada a 
solucions d’identificació automàtica per a tota la cadena de subministrament. 
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Curs El customer service orientat al Order to Cash (O2C) 
Codi 08 
Inici 17 de març 
Dies Dilluns, dimecres i divendres 
Horari De 18 a 21h 
Durada 18h 
Preu 450€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita 
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

El customer service orientat al Order to Cash (O2C) 

 
Objectiu 
 
L’objectiu del curs és mostrar com la necessitat de gestionar eficientment el flux de les 
comandes de clients ha esdevingut una qüestió fonamental per conjugar una bona percepció 
de nivell de servei per part del client i una menor rati de palanquejament financer de clients. 
La situació econòmica que es viu actualment requereix alts índexs de competitivitat amb una 
correcta gestió del risc.  

Es mostrarà les diferències entre l’organització tradicional d’un departament de customer 
service i un ‘customer service Order to Cash oriented’ per tal de trobar les causes que el 
justifiquen. 

També s’explicarà quines son les avantatges que proporciona aquesta concepció de customer 
service des de la perspectiva del funcionament dels processos administratiu-financers i 
especialment de supply chain. 

A qui va dirigit 
 
Aquest curs va dirigit a directius i tècnics de logística, supply chain y de customer service que 
estiguin interessats en millorar el nivell de servei a client, reduir el risc financer de la venda i 
fer més eficient el procés de gestió de les comandes. És independent de la mida de l’empresa i 
és d’especial utilitat per aquelles que gestionen un alt nombre de comandes diàries a grans 
cadenes de distribució. 

Contingut 
 
1. El customer service 

1.1. Breu història de l’evolució del customer service 

1.2. L’O2C 

1.3. La gestió de les comandes 

1.4. El nivell de servei 

1.5. El risc del palanquejament 

1.6. L’organització per processos 

2. Evolució de l’entorn empresarial 
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2.1. Exigència del client 

2.2. Desenvolupament de les TIC 

2.3. Concentració de la venda 

2.4. Decrement del volum de la comanda 

2.5. Increment de la freqüència de les comandes 

2.6. Els condicionants logístics 

2.7. El marc macroeconòmic 

2.8. El marc microeconòmic 

3. PER QUÈ un customer service O2C 

3.1. El canvi de paradigma organitzatiu 

3.2. La necessitat de continuar essent competitius 

3.3. L’obligació de minimitzar el risc 

3.4. L’aprofitament de la tecnologia 

3.5. La figura del 3PL. 

4. COM gestionar un customer service O2C 

4.1. L’element vital: la informació 

4.2. Internament vs Externament (4PL) 

4.3. Les eines de gestió 

4.4. Els resultats 

Professor 
 
Xavier Calpena Urchaga, cofundador i COO de DIAGTRES,S.A., consultor executiu i formador 
en matèria de supply chain amb amplia experiència en el desenvolupament de cadenes de 
subministrament en companyies multinacionals dels sectors del gran consum, automoció i 
operadors logístics. 
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Curs Disseny de rutes i sistemes DRP per a la planificació de la distribució 
Codi 09 
Inici 18 de març de 2014 
Dies Dimarts i dijous 
Horari De 9:30 a 13:30 
Durada 16h 
Preu 400€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Disseny de rutes i sistemes DRP per a la planificació de la 

distribució 
 
Objectiu 
 
No cal planificar, ja que sempre surten incidències, quan no són les cues a la carretera, l’horari 
del tren no es compleix, i quan no el client no hi és quan el visitem... Conclusió: el pla que 
s’executa no coincideix amb el planificat i planificar no serveix de res. Hi esteu d’acord? Si no 
esteu d’acord i penseu que val la pena planificar per disminuir (o eliminar) incidències, aquest 
és el vostre curs. Si esteu d’acord que no cal planificar, també aquest és el vostre curs, ja que 
una bona planificació permet anticipar-se a possibles esdeveniments, buscar solucions abans 
de que es produeixin els problemes, fer un ús més eficient dels recursos i optimitzar costos 
segons el nivell de servei desitjat. 

En el tema de planificació de la distribució, té especial rellevància el disseny de les rutes, no 
nomes per aspectes operatius de dissenyar la millor ruta per tal de visitar un o més clients, 
sinó també per tal de prendre decisions a mig i llarg termini, com per exemple per dissenyar la 
flota de vehicles necessària o per negociar la millor tarifa a l’hora de subcontractar la 
distribució, entre d’altres. Un altre aspecte important en la planificació de la distribució és la 
determinació del pla de necessitats de distribució, és a dir, el que s’anomena amb les sigles 
DRP (Distribution Requirements Planning). 

L’objectiu del curs és introduir conceptes i procediments per a capacitar per a la presa de 
decisions en l’entorn del disseny de rutes i en la determinació del pla de necessitats de 
distribució.  

A qui va dirigit 
 
A totes les persones que tinguin interès en conèixer eines i procediments de suport a la decisió 
en la planificació de la distribució per a les casuístiques de distribució, detallades a 
continuació. 
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Contingut 
 
1. Introducció a la planificació de la distribució i al disseny de rutes. Quins elements hi 

intervenen? Tipus de costos i tarifes. Tendències: canvis de la cadena de subministrament, 
ús de transport multimodal, automatització de processos, optimització de rutes, millora 
del servei... El càlcul de les necessitats de distribució (Distribution Requirements Planning, 
DRP).  
Cas pràctic 

2. Optimització de rutes entre un origen i un destí. Optimització pel cas de transport entre 
múltiples orígens i múltiples destins amb limitació de capacitat als orígens. 
Casos pràctics 

3. Disseny de rutes pel cas de varis clients assignats a una mateixa ruta (amb capacitat no 
limitada). Com visitar-los amb el mínim temps o la mínima distància recorreguda: els casos 
del viatjant de comerç (Travelling Salesperson Problem, TSP) i del carter (Chinese Post-
person Problem, CPP). 
Casos pràctics 

4. Disseny de rutes per casos més complexos: de múltiples clients, múltiples vehicles i amb 
capacitat limitada (Vehicle Routing Problem, VRP). Aspectes de la realitat i tractament en 
els models. 
Casos pràctics 

Professorat 
 
Anna M. Coves i Manel Mateo, professorat del departament d’Organització d’Empreses de la 
Universitat Politècnica de Catalunya.  
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Curs Gestió flexible de l’horari i el calendari laboral 
Codi 10 
Inici codi 10A: 17 de febrer  
 codi 10B: 17 de març 
Dies Dilluns, dimecres i divendres 
Horari De 18 a 21h 
Durada 18h 
Preu 450€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Gestió flexible de l’horari i el calendari laboral 

 
Objectiu 
 
L’horari i el calendari laboral són factors que afecten al cicle vital de les persones en la seva 
vida quotidiana. La societat demana conciliar la vida professional i la personal. D’altra banda, 
les empreses necessiten poder adaptar-se a la demanda sent flexibles i competitives en costos. 

La flexibilitat del calendari i l’horari laboral és un factor clau per sortir de la crisi, i això ho 
demostra els canvis legislatius que ha hagut en els darrers dos anys que permet a l’empresa 
augmentar les possibilitats de flexibilitzar l’horari i el calendari laboral. L’atenció 
personalitzada ha augmentat a la vegada la complexitat del procés de gestió per a les 
empreses i organitzacions. Els nous paradigmes de gestió de l’horari de forma flexible, 
escoltant al personal i utilitzant els recursos d’informació i comunicació disponibles avui en dia, 
permeten que es pugi incrementar la competitivitat de les empreses, augmentant a la vegada 
la satisfacció del personal. 

Els participants al curs seran capaços d’avaluar les millores que poden introduir-se en els seus 
actuals sistemes i processos de gestió de l’horari i del calendari laboral seguint la normativa 
vigent, i predir l’impacte i els beneficis econòmics i qualitatius de la implementació d’un 
sistema de gestió de tipus Horaris 2.0., del que podem destacar els següents: 

- Disminució dels costos amb un òptim dimensionament de la plantilla. 
- Reducció del número d’hores extres. 
- Reducció de l’absentisme i de la rotació del personal. 
- Disminució important del número d’incidències, facilitat de la consulta d’informació i 

registre de tots els esdeveniments que afecten al procés de gestió dels horaris. 
- Assistència a la presa de decisions davant d’una urgència o canvi en la planificació o 

programació. 
- I la disminució de la dedicació dels responsables d’organitzar el temps de treball del 

personal, que podran invertir-lo en tasques de major valor afegit i més relacionades amb la 
seva especialitat. 
 

Però l’efecte més gran el constitueix la possibilitat d’adaptar la capacitat de producció o de 
servei a les necessitats de la demanda en cada període de temps, assegurant un nivell de 
servei amb la màxima qualitat. Els estalvis econòmics poden ser importants. 
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A qui va dirigit 
 
El curs es dirigeix a directius i tècnics de departaments d’Organització, Recursos Humans i 
Producció o Operacions que es troben amb la necessitat de realitzar la gestió dels horaris de 
treball o que desitgen implementar un nou model de flexibilitat d’horaris. 

Està dirigit especialment a petites i mitjanes empreses de diferents mides i característiques, 
que pertanyin indistintament al sector industrial o al de serveis, i a empreses gran que vulguin 
introduir mesures de flexibilitat de l’horari i el calendari laboral. També s’analitzaran els casos 
particulars presentats pels assistents. 

Contingut 
 
1. L’Organització del Temps de Treball (OTT) 

1.1. Nivells macro, messo i micro del temps 

1.2. Necessitat de flexibilitat 

1.3. Impulsor 1: Ús de sistemes d’optimització 

1.4. Impulsor 2: Ús intensiu de les TIC 

2. Organització de torns rotatius 

2.1. Extensió de la jornada productiva amb demanda constant o cíclica 

2.2. Causes i condicions 

2.3. Característiques implícites 

2.4. Modalitats. Exemples reals d’aplicació i beneficis econòmics assolits 

3. Planificació i programació dels horaris i el calendari laboral 

3.1. Demanda irregular: Cas de bosses o comptes d’hores 

3.2. Demanda estacional: Cas de jornada anualitzada 

3.3. Avantatges i inconvenients de la seva implantació. Exemples 

3.4. Ús dels models en la negociació a les organitzacions. Exemples reals d’aplicació i 

beneficis econòmics assolits 

4. Impacte en las organitzacions dels Horaris 2.0. anàlisis de casos 

4.1. Diagnòstic de la situació actual i necessitats futures 

4.2. Criteris de selecció de solucions 

4.3. Beneficis econòmics. Exemples reals d’aplicació 

4.4. Beneficis qualitatius. Exemples reals d’aplicació 

 
Professor 
 
Jordi Ojeda i Rodríguez, fundador i director de Rational Time, professor associat de la Facultat 
de Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona. 
  



            

                       

Can Gavarra · C. Camí de Can Gavarra, 2 · Polígon Industrial de Llevant · 08213 Polinyà (Barcelona)  

Tel.: 937 131 421  ·  648 815 294  ·  formacio@login.cat  ·  www.login.cat 

Curs Control estadístic de procés (SPC) aplicat a la logística 
Codi 11   
Inici 31 de març   
Dies Dilluns, dimecres  
Horari De 18 a 21h  
Durada 12h 
Preu 300€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Control estadístic de procés (SPC) aplicat a la logística  

 
Objectiu 
 
El Control Estadístic de Processos (SPC), per mitjà dels seus Gràfics de Control basats en 
senzilles tècniques estadístiques, permet usar criteris objectius per distingir la variabilitat 
natural o normal (de fons) del procés de la variabilitat especial, provocada per esdeveniments 
fortuïts amb causa assignable. Gràcies a això, es poden detectar i corregir variacions en els 
processos que puguin afectar la qualitat del producte o del servei, reduint les No Conformitats 
(que provoquen reparacions, reclassificacions o deixalles si són detectades a temps) o evitant 
que els problemes arribin al client final, si no són detectades. 
 
Per la seva èmfasi en la detecció precoç i prevenció de problemes, el Control Estadístic de 
Processos (SPC) té un clar avantatge enfront dels mètodes de qualitat com a inspecció, que 
apliquen recursos reactius per detectar i corregir problemes del producte o servei, quan ja és 
massa tard. El Control Estadístic de Processos és aplicable a múltiples entorns professionals, 
tant de fabricació com serveis. 
 
L'objectiu principal del seminari és capacitar als assistents a utilitzar el Control Estadístic de 
Processos (SPC) i facilitar els coneixements bàsics necessaris per implementar els Gràfics de 
Control en el seu entorn professional. 
 
En finalitzar el curs, els participants seran capaços de: 
- Discriminar el millor mètode i el gràfic de control a utilitzar en cada cas. 
- Implementar els gràfics de control per variables o per atributs corresponents a cada 

procés. 
- Calcular la capacitat dels processos. 
- Assegurar la confiança en el compliment de la qualitat prevista tant per al client com per a 

la pròpia empresa. 
- Millorar la qualitat de l'operació a través dels gràfics de control. 
- Augmentar significativament l'eficiència dels recursos dedicats a inspecció i control, el 

reduir la seva comesa. 
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A qui va dirigit 
 
El curs està dirigit a responsables i tècnics responsables de diferents processos a l’empresa o 
organització.  
Nota: Per al ple aprofitament d'aquest curs es requereixen coneixements elementals 
d'estadística. 
 
Contingut 
 
1. Presentació del curs, dels assistents i del docent 

1.1 Selecció de casos d'interès per als assistents 

1.2 Introducció al SPC 

1.3 SPC en el marc de la Gestió de la Qualitat  

1.4 W. A. Shewhart: El cicle "PDCA" i el "SPC". Aplicació del mètode científic a la gestió 

1.5 Estadística bàsica 

1.6 Conceptes bàsics 

1.7 Distribucions de probabilitat bàsiques 

1.8 Gràfics 

1.9 Primer cas 

 

2. Processos. 

2.1 Alguns conceptes sobre els processos 

2.2 Control de Processos i Processos sota control 

2.3 La "Veu del Procés" i les causes de la seva variació 

2.4 Causes comunes i causes especials 

2.5 Procés sota control. Casos 

2.6 Variabilitat final d'un conjunt de processos 

2.7 Gràfics de Control: Objecte i format dels Gràfics de Control 

2.8 Les 3 situacions 

2.9 Alguns conceptes bàsics: Error tipus I, Error Tipus II, Grup homogeni Racional 

2.10 Cas: Introducció als gràfics XR i conclusions 

 

3. Construcció i ús dels Gràfics de Control 

3.1 8 regles de decisió de "Procés fora de control" 

3.2 Esquema de classificació dels Gràfics de Control 

3.3 Gràfics per Variables: Gràfic de Mitges "X" i cas, Gràfic de Rangs "R" i cas, Gràfic de 

Desviacions tipus "S" i cas, Gràfic de valors individuals i cas, Gràfic de Rang Mòbil "MR" 

i cas, Gràfic de Mitja Mòbil "MA" i cas 

3.4 Gràfics per Atributs: Gràfic "p" i cas, Gràfic "np" i cas, Gràfic "C" i cas, Gràfic "U" i cas 

3.5 Constants per a la construcció dels Gràfics de Control 

 

4. Gràfics de Control avançats 
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4.1 Gràfic CUSUM i cas 

4.2 Gràfic EWMA i cas 

4.3 Introducció als mètodes Box-Jenkins i ASPC 

4.4 Corba característica i corba ARL d'un gràfic de control 

4.5 Mesures de la Capacitat d'un Procés 

4.6 Conceptes sobre capacitat dels processos 

4.7 Índex de capacitat Cp i cas 

4.8 Índex de capacitat Cpk i cas 

4.9 Interpretació dels índexs de capacitat 

4.10 Límits de confiança de l'índex Cpk 

 
Professor 
 
Jaume Ramonet. Enginyer Industrial Superior (1983) – PMP(r)/PMI(r). Consultor i Formador 
independent. 
  



            

                       

Can Gavarra · C. Camí de Can Gavarra, 2 · Polígon Industrial de Llevant · 08213 Polinyà (Barcelona)  

Tel.: 937 131 421  ·  648 815 294  ·  formacio@login.cat  ·  www.login.cat 

Curs Gestió racional del temps per augmentar la productivitat 
Codi 12 
Inici codi 12A: 3 de març  
 codi 12B: 31 de març 
Dies Dilluns, dimecres i divendres 
Horari De 18 a 21h 
Durada 18h 
Preu 450€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Gestió racional del temps per augmentar la productivitat 

 
Objectiu 
 
L’objectiu del curs és capacitar a l’assistent a gestionar de forma racional l’ús del temps, tant 
personal com professional. Les persones necessiten conciliar la vida personal i professional, 
augmentant l’eficàcia de la gestió de l’ús del temps en el treball i també fora d’ell: temps amb 
la família, per l’oci, l’esport, el descans, la salut, la cura, etc. 

S’analitzarà la forma de prioritzar i planificar a curt, mig i llarg termini i quines tècniques i eines 
ajuden a la presa de decisions. S’avaluaran els aspectes que interfereixen en la gestió del 
temps (lladres de temps, organització de reunions, etc.) i els hàbits recomanables per 
assegurar un resultat més eficaç. 

Es presentaran les diferents tècniques de flexibilitat horària en les empreses, quan i com 
aplicar-les, així com bones pràctiques en l’ús de la tecnologia (correu electrònic, mòbil, etc.). 

A qui va dirigit 
 
El curs es dirigeix a directius i tècnics de tots els departaments d’una empresa o organització 
que vulguin millorar la seva productivitat personal i professional. És independent del tamany 
de l’empresa o organització i de si pertany al sector industrial o al de serveis. 

Contingut 
 
1. Usos del temps 

1.1. Conciliació de la vida personal i professional 

1.2. Nivells macro, meso i micro del temps 

1.3. Planificació a curt, mig i llarg termini 

1.4. Interrupcions i lladres del temps 

2. Organització del temps 

2.1. Urgència versus importància 

2.2. Identificació de les limitacions 

2.3. Hàbits per augmentar l’eficàcia 

2.4. Com organitzar una reunió de treball 
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3. Solucions a l’organització flexible del temps de treball 

3.1. Organitzacions de funcionament continu 

3.2. Jornada anualitzada 

3.3. Bossa o compte d’hores i/o hores extraordinàries 

3.4. Beneficis quantitatius i qualitatius 

4. Ús eficaç de la tecnologia 

4.1. Bones pràctiques: correu, trucades, reunions, telèfon... 

4.2. Organització i cerca d’informació 

4.3. Teletreball i treball en el tercer lloc 

4.4. Ús eficaç de les xarxes socials 

 
Professor 
 
Jordi Ojeda i Rodríguez, fundador i director de Rational Time, professor associat de la Facultat 
de Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona. 
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Curs Anglès professional per a la logística i el transport internacional 
Codi 13 A    13 B 
Inici 28 Febrer      01 Març 
Dies Divendres    Dissabte 
Horari De 17 a 21h  De 9’30 a 13’30h 
Durada 48h 
Preu 720€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita 
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 

Anglès professional per a la logística i el transport internacional 
 
Objectiu 
 
Proporcionar les expressions, vocabulari i gramàtica comunament usat en l’àmbit de la 
logística i el transport internacional que són essencials per a la comunicació en aquesta àrea de 
treball. 
 
S’incidirà en aspectes com:  
 
- llegir i escoltar el llenguatge;  

- exercicis de presentació i el vocabulari en el seu context;  

- documents autèntics utilitzats en la comptabilitat i les finances;  

- exercicis interactius per practicar útils; i 

- vocabulari de termes financers i de comunicació. 

 
S’estimularan els jocs de rols per a les tasques de treball en parelles i en grup;  
 
A qui va dirigit 
 
A totes aquelles persones que treballen en el sector de la logística i que necessiten la llengua 
anglesa per a comunicar-se en una varietat de situacions amb col·legues, clients, partners, 
proveïdors o institucions oficials. 
 
Contingut 
 
1. Introducció a la logística: Configuració de l'escena, treballs en logística, activitats regulars 

2. Els serveis de logística: gammes de productes, serveis de valor afegit 

3. La gestió de l'inventari i aprovisionament: la reposició contínua, les ofertes d'ocupació  

4. Modes de transport: transport i equips de manipulació, tipus de contenidors 

5. La planificació i organització del transport: Les opcions de transport, mesuraments, 

pressupostos 

6. Transport de mercaderies: marques, càrrega, instruccions d'enviament  

7. Tècnica de manipulació, àrees de magatzem: Dipòsit i emmagatzematge 
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8. Documentació i finances: Els documents en el comerç exterior, les instruccions 

d'importació, els mètodes de pagament 

 
Professora 
 
Pilar Hinojosa i Fayes, Educadora Social, doctorada en Pedagogia i màster en Tutoria i 
Lideratge a la Universitat de Barcelona. Certificada en Proficiency i TESL per la Universitat de 
Cambridge. 
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