
VOLS CONÈIXER
LES NOVETATS DE
LA LOGÍSTICA 4.0?
Et proposem un curs que et presenta els diferents aspectes  
necessaris per entendre les implicacions de les diferents tecnologies  
de la indústria 4.0 a les empreses. El curs està enfocat, sobretot, en els 
processos de la indústria 4.0 i en els seus models de negoci, així com a  
adquirir les competències fonamentals per avançar per implementar-los.

#elpratocupació



Curs d’eines i tendències de la logística 4.0                                       30 hores 
Del 18 de juny al 18 de juliol, dimarts i dijous de 18 a 21 h | Lloc: CPE

CONTINGUTS: 
∆  Logística 4.0 i cadena de subministraments        
∆  Innovacions tecnològiques: big data, robots autònoms, simuladors,                      

impressió 3D, realitat virtual. Radiofreqüència i traçabilitat
∆  Entorns tecnològics avançats per a la preparació de comandes i el picking:  

Sistema SLAM (Scan, Label, Apply, Manifest)         
Visita a un centre logístic  

∆  Automatització i digitalització de l’emmagatzematge                                                 
     ∆  ∆  Solucions d’emmagatzematge i sistemes de transport automatitzats
     ∆  ∆  Software EASY de gestió a la logística

     Visita a un entorn real   
∆  Software i eines de gestió a la logística 4.0: tecnologia SAP                                
∆  Responsabilitats i/o sancions en el sector logístic (dels comandaments i dels  

treballadors/ores). Integració de la prevenció. Riscos específics de l’ús de les  
eines de la logística 4.0 i mesures preventives

∆  Tècniques avançades d’Excel per a l’anàlisi i interpretació de dades logístiques  
∆  Realitat virtual i augmentada, futurs wearables, sensors cerebrals, hologrames, 

robòtica i Internet de les coses (IoT). 
Homework en una empresa 

∆   La logística com a font de valor afegit a l’e-Commerce. El blockchain “Internet of 
things” (IoT)

El projecte OIL del Prat de Llobregat ofereix aquest curs totalment subvencionat per a treballadors/
ores del sector de la indústria, amb acompanyament individual en el procés de recerca mitjançant el 
desenvolupament competencial i apropament a les empreses del sector de la logística i distribució amb 
tendència cap a la industria 4.0.  
El curs s’adreça a persones en atur o en actiu inscrites com a demandants d’ocupació o de millora 
d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb un nivell d’estudis mínim equivalent al graduat 
en l’ESO o amb experiència en el sector.

#elpratocupació
SI TENS INTERÈS A FER EL CURS POTS CONTACTAR AMB:
Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament  
del Prat de Llobregat
C. de les Moreres, 48  |  08820 El Prat de Llobregat

Marta Capdevila: capdevilar@elprat.cat  |  93 478 68 78 
Preincscripció en línia a: online.elprat.cat 
www.elprat.cat/economia


