
 

Sessions informatives del “Màster en Direcció 

d’Operacions, Logística i Producció” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Dies: dilluns 15 de desembre 

dimecres 14 de gener 

dimecres 28 de gener 

Hora: De 18.30 a 20.00h 

Lloc Can Gavarra 

C/ Camí de Can Gavarra, 2 

Polígon industrial de Llevant  

08213 Polinyà (Barcelona) 

Tel. 728 11 10 

Coordenades GPS i Google Maps 
41.562561, 2.161260 

41° 33′ 45,22″ - 2° 9′ 40,54″ 

Adreçat a: A professionals que participin en el procés de gestió de la cadena 

d’operacions de l’empresa industrial: planificació, logística, compres, 

producció, i+D, qualitat, etc. 

També està concebut per a persones que, malgrat no tenir experiència 

, per la seva preparació prèvia puguin seguir el programa: llicenciats 

o diplomats, enginyers tècnics o superiors. 

Està adreçat a professional de diferents sectors d’activitat, tant de 

caire industrial (automòbil, alimentació, químic, farmacèutic, metall, 

tèxtil, arts gràfiques, electrònic, etc.). com del sector serveis o de 

l’administració. 

Inscripció: El calendari d’inscripcions comença el proper 15 de desembre i es 

respectarà l’ordre de recepció de la sol·licitud d’inscripció. 
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El màster és conseqüència de l’aposta decidida de l’Ajuntament de Polinyà de potenciar els 

serveis de logística en el territori de la Riera de Caldes, on ara fa un any es va posar en marxa el 

projecte LOGINCAT, el Centre de Desenvolupament i d’Innovació Logística, situat al nou 

equipament de serveis a les empreses Can Gavarra de Polinyà. 

LOGINCAT,  té com a objectiu ser un pol de desenvolupament i d’innovació logística a l’Eix 

Riera de Caldes, d’atracció de coneixement i de talent, de formació i de recerca, així com motor 

d’innovació empresarial, d’assessorament a emprenedors i de desenvolupament del territori. De 

totes les activitats previstes sens dubte la formació és un instrument clau per a millorar la 

capacitació del personal i la competitivitat de les empreses del territori. 

El Màster en Direcció d’Operacions, Logística i Producció (MDO-LOGINCAT), de 60 crèdits 

ECTS amb titulació de la Universitat de Barcelona, té la finalitat de capacitar als professionals de 

l’àmbit de la gestió d’operacions per a implantar,desenvolupar i dirigir aquesta àrea funcional de 

forma integrada amb Logística i Producció. A la finalització del Màster els participants seran 

capaços de: 

·Dirigir i coordinar decisions de la cadena d’operacions d’una organització 

·Entendre la cadena d’operacions de forma global i amb l’objectiu de servir al client de la 

manera més eficaç i eficient. 

·Aplicar una metodologia d’anàlisi per a resoldre problemes reals i complexos que afecten a una 

part o més de la cadena d’operacions. 

·Utilitzar la tecnologia des d’una concepció integrada de la cadena de subministrament. 

·Analitzar diferents entorns sectorials des del punt de vista de la gestió dels recursos de 

transformació, transport i persones. 

Els destinataris del Màster són els professionals que participin en el procés de gestió de la cadena 

d’operacions: planificació, logística, compres, producció, i+D, qualitat, etc. de diferents sectors 

d’activitat, tant de caire industrial (automòbil, alimentació, químic, farmacèutic, metall, tèxtil, 

arts gràfiques, electrònic, etc.), com del sector serveis o de l’administració. 

El Sr. Jordi Ojeda, responsable de l’àmbit de formació i d’innovació de LOGINCAT, ha estat 

nomenat director del Màster. Ojeda és doctor enginyer industrial, professor de la Universitat de 

Barcelona a la Facultat d’Economia i Empresa i té una dilatada experiència en formació de tercer 

cicle i en formació en l’àmbit de les operacions i la logística. 

El Màster en Direcció d’Operacions, Logística i Producció està previst que comenci a meitat de 

febrer de 2015. És possible bonificar la formació dels professionals de les empreses assistents i 

hi haurà condicions especials pels socis de les Associacions d’empresaris de l’Eix de la Riera de 

Caldes. 

 


