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La logística és el procés clau que facilita a les empreses que les 

matèries primeres es desplacin cap els centres de producció i que 

les mercaderies es desplacin des de la cadena de producció fins 

els seus consumidors. Dóna servei a la indústria productiva de 

qualsevol sector, al comerç internacional (importació i exporta-

ció), a l’activitat comercial vinculada al consum i al comerç elec-

trònic, que està en constant creixement.

QUINES FUNCIONS TÉ  
EL DEPARTAMENT LOGÍSTIC 
EN UNA EMPRESA?

 – Gestió dels fluxes de comerç internacional 

 – Gestió integral de les compres 

 – Control d’existències: tenir un control de les mercaderies i dels 

sistemes de producció per tal de donar garantia de bon servei als 

clients. 

 – Processos d’operativa de magatzem: engloba totes les 

accions de gestió de magatzem amb la finalitat de tenir un bon 

aprofitament dels recursos materials i humans.

 – Transport i última milla: organització i planificació de la ruta 

per tal de cercar la millora continuada en temps i sostenibilitat 

mediambiental.

 – Traçabilitat: conèixer en temps real la ubicació de la comanda.

 – Logística inversa: l’empresa ha de tenir uns processos ben 

definits per tal de minimitzar els fluxos logístics de devolució de 

les mercaderies.

QUIN TIPUS D’EMPRESES 
FORMEN PART DEL 
SECTOR LOGÍSTIC?

 – Logística: magatzems, embalatge i packaging, comerç electrònic, 

muntatge i customització, manutenció, operadors logístics, 

transitàries, agències de duanes.

 – Transport per carretera i transport multimodal: empreses de 

transport per carretera, operadors ferroviaris, distribució urbana, 

paqueteria i missatgeria.

 – Marítim: ports, navilieres, consignatàries, terminals portuàries, 

dipòsits de contenidors.

 – Aeri: aeroports, companyies aèries, empreses de handling, 

couriers.

 – Altres: serveis informàtics, manteniment, consultores, 

enginyeries, tecnològiques.

ALTRESMARÍTIMLOGÍSTICA AERICARRETERA I 
MULTIMODAL
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QUINS SÓN ELS PERFILS  
MÉS DEMANDATS  
PER LES EMPRESES? 

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU MITJÀ (GM):  

Activitats comercials,  

amb el perfil professional de logística.

CICLES FORMATIUS  
DE GRAU SUPERIOR (GS):  

Comerç internacional.  

Transport i logística.

TÈCNICS 
ESPECIALITZATS:  

cap de tràfic, gestor de 

transport i mobilitat, analista 

de sistemes, responsable de 

comerç electrònic, enginyer 

de projectes, responsable 

d’operacions i tècnic 

electromecànic.

DIRECCIÓ  
I ADMINISTRACIÓ:  

director de logística i operacions, 

director de supply chain, 

responsable comercial, de 

màrqueting i vendes, de compres, 

coordinador de recursos humans, 

personal administratiu especialitzat 

en tasques logístiques.

OPERARIS:  
conductors, 

carreters, 

repartidors, personal 

de magatzem, 

preparadors 

de comandes, 

manteniment.

UN SECTOR INNOVADOR, 
SOSTENIBLE I ATRACTIU

El sector logístic està immers en una transformació digital per ser 

sostenible i donar resposta al canvi d’hàbits de consum de la societat. 

Tecnologies com la intel·ligència artificial, la digitalització, el big 
data, la robotització i la impressió 3D, estan entrant amb molta 

força. A més, és un sector obert a tothom i que ofereix igualtat 

d’oportunitats per a homes i dones.

Així doncs, les empreses del sector logístic necessiten contractar 

joves qualificats i formats en les diferents disciplines logístiques, 

amb competències digitals i talent. 

LA FP DUAL, UNA VIA CAP 
AL SECTOR LOGÍSTIC

L’FP Dual és una nova modalitat de Formació Professional en la 

qual tant el centre educatiu com l’empresa són responsables de la 

formació de l’aprenent. 

Quins són els avantatges de cursar 
aquesta formació en el sector logístic?

 – Aprendre al centre educatiu i alhora formar-se en una empresa 

del sector per conèixer de primera mà la professió.

 – Rebre una formació adaptada a la realitat empresarial i al món 

laboral actual.

 – Obtenir un títol oficial de tècnic o tècnic superior amb un any 

d’experiència laboral per incloure al currículum.

 – Rebre una remuneració i estar donat d’alta a la Seguretat Social.

 – Tenir més oportunitats de quedar-se a l’empresa on s’ha rebut la 

formació o entrar en una nova companyia del mateix sector. (Els 

estudiants que han fet FP Dual tenen una inserció laboral del 69 %, 

comparat amb un 56 % dels que han fet un cicle formatiu no dual).

Quins cicles d’FP Dual puc estudiar 
per entrar al món de la logística?

GSGM
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EN QUINS CENTRES PUC CURSAR-LOS?

Font: <https://projectes.xtec.cat/fpdual/>, febrer 2020.

CENTRE MUNICIPI CICLE FORMATIU

Institut Les Salines El Prat de Llobregat GS Transport i Logística

Institut Les Salines El Prat de Llobregat GS Comerç Internacional

Institut El Calamot Gavà GM Activitats Comercials (Logística)

Institut El Calamot Gavà GS Transport i Logística

Institut Provençana L'Hospitalet de Llobregat GS Comerç Internacional

Institut Eugeni d'Ors Vilafranca del Penedès GS Transport i Logística

Institut de Vic Vic GM Activitats Comercials (Logística)

Institut de Vic Vic GS Transport i Logística

Institut de Vic Vic GS Comerç Internacional

AF Centre d'estudis Barcelona GS Transport i Logística

Institut Lluïsa Cura Barcelona GS Transport i Logística

Prat Barcelona GS Transport i Logística

AF Centre d'estudis Barcelona GS Comerç Internacional

Escola Tècnico-Professional Xavier Barcelona GS Comerç Internacional

Institut Lluïsa Cura Barcelona GS Comerç Internacional

Institut Poblenou Barcelona GS Comerç Internacional

López Vicuña Barcelona GS Comerç Internacional

Prat Barcelona GS Comerç Internacional

Institut Bosc de la Coma Olot GS Transport i Logística

Institut Escola del Treball Lleida GS Transport i Logística

Institut Carles Vallbona Granollers GS Transport i Logística

Institut Carles Vallbona Granollers GS Comerç Internacional

Institut Francesc Vidal i Barraquer Tarragona GS Transport i Logística

Institut Jaume Mimó Cerdanyola del Vallès GS Transport i Logística

Institut Jaume Mimó Cerdanyola del Vallès GS Comerç Internacional

Institut Estela Ibèrica Santa Perpètua de Mogoda GM Activitats Comercials (Logística)

Institucions promotores de la iniciativa

Contacte

Vols saber més sobre la Formació Professional Dual?  

La xarxa d’ambaixadors Somos FP Dual et pot ajudar!

 – Consulta la pàgina web <https://www.alianzafpdual.es/

estudiantes/home-estudiantes>.

 – Contacta amb nosaltres a info@somosfpdual.es. 

T’interessaria tenir més informació sobre el sector logístic?

 – Consulta la pàgina web <www.bcncl.es>.

 – Contacta amb nosaltres a administracio@bcncl.es.

https://www.alianzafpdual.es/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home
https://bcncl.es/
mailto:info%40somosfpdual.es?subject=
mailto:administracio%40bcncl.es?subject=



