
COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Planificació de càrregues i rutes

Control d’inventaris

Gestió de la informació

Software de gestió logística

SORTIDES
PROFESSIONALS

Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem

Operari/a de logística

COMPETÈNCIES PERSONALS

Planificació i organització Lideratge i gestió d’equipsResolució de problemes

Orientació a l’assoliment

Responsable de magatzem

Disposició a l’aprenentatge

Logaritme 

Penedès Logístics 

Vivace Logistica 

> 

> 

> 

Sabies que...?

#somFP
#FPindustrial

CLASSIFICACIÓ:

El 45,3% de les persones graduades en 
ensenyaments professionals treballa abans 
de nou mesos des de la seva graduació i 
fins al 56,7% en la modalitat dual.

Després de cursar graus superiors d’FP 
de la família Comerç i màrqueting, el 50% 
troba feina i en més del 62% dels casos és 
una feina relacionada amb la formació 
cursada.

Font: Inserció laboral dels ensenyaments 
professionals 2021 (Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya).

EMPRESES ON PODEM 
TROBAR AQUEST OFICI

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.

Sociable: de relació fàcil i amable en les relacions socials, gaudeix interaccionant amb 
altres persones.  Capacitat per a la comunicació efectiva i empàtica.

(        Competències digitals)

Responsable de recepció 
i/o expedició de mercaderies

Gestor/a de logística internacional

(       Competències 
           digitals)

Anglès

Magatzem intel·ligent

Interacció mitjançant tecnologies digitals

ESBO Logistics > 

NordLogway > 

Transessrovires> 

Coordinació Logística Sanitària, 
A.I.E 

> 

Ara vinc> 

Cap de tràfic

La persona encarregada de la coordinació d’operacions logístiques és 
responsable de gestionar tots els recursos i processos logístics d’una empre-
sa. És a dir, es responsabilitza que totes les mercaderies que entren i surten 
d’aquesta arribin al seu destí en el termini i en les condicions pactades. 

Això requereix planificació i tenir la capacitat de dissenyar estratègies que 
permetin treballar de manera coordinada i eficient. 

En aquest sentit, la tecnologia hi juga un paper crucial. Actualment el 
coordinador/a d’operacions logístiques compta amb tecnologies digitals 
que permeten monitoritzar tot el procés en temps real, saber en quin punt 
es troba cada mercaderia i detectar problemes ràpidament. 

Tens esperit organitzador i t’entens amb les tecnologies digitals? Aquesta 
professió pot ser el teu futur!

JO VULL SER

COORDINADOR/A

#

D’OPERACIONS

LOGISTIQUES

aleksandarlittlewolf / Freepik



Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

CFGM Activitats Comercials, perfil professional Logística

SI  TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

>

SI  VOLS CONTINUAR ESTUDIANT

Graus Universitaris 

Més informació a:
Si vols trobar els estudis que encaixen més amb tu
a Catalunya

>

Per saber-ne més sobre la Formació Professional Dual>

Si vols descobrir tots els cursos que pots fer
a Espanya

>

#CHALLENGEFUTUR

QUÈ FA UN/A COORDINADOR/A D’OPERACIONS 
LOGÍSTIQUES?

Coneix com va desenvolupar la feina la Nadine 
Romero durant un dia a l’empresa Transsesrovires.

Captura del vídeo

Més videos a:

Màsters

Enginyeria en Organització Industrial i Logística>

ESTUDIS RELACIONATS

Consulta altres
fitxes ocupacionals a:

CFGS Comerç Internacional>

Màster Logística i Comerç Internacional>

queestudiar.gencat.cat

educaweb.cat

agora.xtec.cat/fpdual

SI TENS ESO

Cercador de Punts d'Informació i Orientació professionals>

https://fp.gencat.cat/ca/detalls/article/Punts-dinformacio-i-
orientacio-professionals

CFGS Transport i Logística>

Màster Direcció d’operacions i logística integral>

AGVs

Grau Logística i negocis marítims>

CFGM Gestió administrativa>

#ChallengeFutur >

https://bit.ly/3NNtAGs

Project Management aplicat a Supply Chain (ICIL)>

Robotització de processos logístics (Eurecat Academy) >

Direcció Logística>

Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament>

>

ITINERARIS FORMATIUS

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)

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?


