
  

   

 

CURS AUXILIAR DE MAGATZEM  
dins el programa Joves per l'Ocupació 

 

OBJECTIU 

Capacitar-se per realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, 
desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i 
descàrregues, de forma coordinada o en equip, sota la supervisió d'un 
responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i 
equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa 
de seguretat, salut i prevenció de riscos i prestant, en cas necessari, 
atenció i informació protocolaritzada i estructurada, al client en el punt de 
venda o en el servei de repartiment de proximitat. 
 

DATES 
PREVISTES 

INICI: 1r curs a partir de gener de 2017 
          2n curs a partir de març de 2017  

DURADA CURS 300 hores  
 

HORARI 
PREVIST 

1r curs Tardes de dilluns a divendres de 15 a 20h 
2n curs Matins de dilluns a divendres de 9 a 14h 

REQUISITS 

Persones jove entre 16 i 25 anys i menors de 30 anys en cas de persones 
amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, en situació d'atur 
inscrites al SOC i a Garantia Juvenil. 
Formació requerida: amb o sense graduat en ESO que no han continuat 
estudiant. 
 

PROGRAMA 
FORMATIU 

• Operacions auxiliars d'emmagatzematge  80 h    
• Preparació de comandes 40 h 
• Atenció bàsica al client  30 h        
• Manipulació i moviments amb transpalets i carretons a mà  44 h 
• Manipulació de càrregues amb carretons elevadors 16 h Carnet de 

carretoner                                                                              
• Mòdul competències clau  80 h 

 

EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL 

• Pràctiques en empresa 60h 
• Posssible contractació laboral de 6 mesos amb ajuts a les empreses 
 

LLOC 
D'IMPARTICIÓ  I 

INFORMACIÓ 

CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Carrer Moreres 48 
 
Tel. 934786878       adfor@elprat.cat      www.elprat.cat/economia 

PREINSCRIPCIÓ 
I 

PROCÉS DE 
SELECCIÓ 

Si estàs interessat formalitza la preinscripció de forma presencial o 
inscripció online a la nostra web: online.elprat.cat Quan s'obri el procés 
de selecció contactarem amb tu per informar-te. En aquest moment caldrà 
aportar fotocòpies de: DNI/NIE, full d'alta de la demanda d'ocupació 
(DARDO OTG), currículum vitae i documentació acreditativa de la formació 
reglada. 
 

Programa gratuït 
 

Subvencionat per el Servei Ocupació de Catalunya, Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, el Fons Social Europeu i Iniciativa d'Ocupació Juvenil 

 
 


