
  

Llista de cursos ofertats durant 2014 i 2015, tots els cursos es poden fer a mida de les necessitats de les 

empreses. Podeu consultar el detall del contingut del curs enviant un mail a formacio@login.cat indicant 

clarament el codi i/o nom del curs. Cursos presencials a realitzar a Can Gavarra o a les instal·lacions de 

les empreses. Tots els cursos es poden bonificar amb la Fundación Tripartita. 

Codi Curs 

00 Màster en Direcció d’Operacions: Logística i Producció, amb titulació de la UB 

01 Com mesurar l'eficiència de la Logística 

02 Planificació, optimització i gestió d’estocs 

03 Direcció i gestió de projectes d'operacions i logístics 

04 Transport terrestre de mercaderies perilloses: Reglament ADR 

05 Qualitat en els processos logístics 

06 Aplicació de les regles INCOTERMS 

07 Solucions a la traçabilitat i identificació automàtica  

08 El Customer Service orientat a l'Order to Cash (CS OtC) 

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

10 Gestió flexible de l'horari i el calendari laboral 

11 Control estadístic de procés (SPC)  

12 Gestió racional del temps per augmentar la productivitat  

13 Anglès professional per a la logística i el transport internacional 

14 Interacciones de las normativas ADR-2013 Y CLP-2015 

15 Reglament i funcionament del tacògraf 

16 Reglament APQ: Emmagatzematge de Productes Químic  

17 Tècnica AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i Efectes 

18 Tècnica 8D: les 8 disciplines per a la resolució de problemes 

19 Arbres de Realitat Actual: Tècnica de resolució de conflictes  

20 Gestió de Residus Industrials 

21 Prevenció de Riscos Laborals en la manipulació de productes Químics 

22 Intermodal ADR/IMDG  

23 KPI Card: Metodologia per a la creació dels Indicadors Clau d'Acompliment 

24 Intermodal ADR/ IATA 

25 Satisfacció del client en el sector de la restauració 

26 Intermodal IATA / IMDG / ADR 

27 Conseller de seguretat ADR (Obtenció i/o Renovació) 

 


