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Fundació BCN Formació Professional
Treballem pel desenvolupament d’un 
sistema de Formació  Professional 
de qualitat i eficaç, vinculant el món 
educatiu i formatiu amb els diferents 
agents econòmics i socials del territori.

Transicions, orientació i difusió  «Pro-
posem plans de millora i actualitzem 
l’orientació acadèmica  i professional. 
Fem difusió de l’oferta i els recursos 
disponibles  vinculats a l’FP»

Som un nexe «Per desenvolupar pro-
jectes de millorar i dinamització  de la 
relació FP – Empresa, ja que són dos 
àmbits bàsics que  han de treballar 
plegats».

Forma’t en logística:

Foment de la innovació «Habilitem 
mecanismes, potenciem projectes i 
creem espais de reflexió  per a la mi-
llora i la innovació del sistema d’FP».

Internacionalització «Gestionem 
projectes de mobilitat a Europa per 
estudiants i professorat d’FP i promo-
vem la transferència de coneixement 
entre sistemes».

Recerca i difusió «Construïm conei-
xement sistèmic en FP i fem difusió 
d’aquest entre  els diversos agents 
que participen del sistema formatiu, 
teixit productiu  i societat en general».

Anàlisi de l’FP i teixit productiu 
«Comptem amb el dispositiu de 
l’Observatori de l’FP, desenvolupador 
d’estudis a mida sobre territori, oferta 
– demanda d’FP i món productiu 
associat». 



El sector logístic i l’FP a la Regió 
Metropolitana de Barcelona

Activitats empresarials que tenen per objectiu fer que els 
productes i els serveis estiguin disponibles en el lloc, forma 
i condició desitjada pels clients amb el menor cost possible 
per l’empresa.

DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR
Captura de gran quantitat de dades per optimitzar i 
millorar l’experiència del client. Resultat: optimització 
de rutes, previsió de la demanda, enviament 
anticipat i gestió integral.

PATRONS D’ADQUISICIÓ

TECNOLOGIA APLICADA A 
LA LOGÍSTICA
Millora la competitivitat empresarial i agilitza la 
cadena de subministrament.

Robòtica i processos 
d’automatització: 

automatització del procés 
d’emmagatzematge, robots 

de càrrega i descàrrega.

Blockchain: traçabilitat 
del producte, agilitza 

documents comercials,  
transparència i verificació del 

producte.

Intel•ligència artificial (IA):  
classificació, manipulació i 
inspecció de la mercaderia, 
intel•ligència per predir pics 

de volum.

Logística 
omnicanal per 
a una compra 

multicanal

Perllongament de 
la cadena logística 

fins a l’ubicació 
determinada pel 

client

Pautes de compra 
pròpies del 

client minorista 
adoptades per 

l’activitat industrial

Creixement 
de l’activitat 

e-commerce i 
rellevància de la 

darrera milla

Més de la meitat dels professionals 
qualificats són titulats en FP

Més de la meitat dels treballadors del sector 
logístics no tenen formació especialitzada.

DEFINICIÓ

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

INICIAL

14.000
Alumnes
logístics

10
Titulacions

de FPI

5 CFGM

5 CFGS

TENDÈNCIES

PERFIL I DEMANDES PROFESSIONALS

PROPOSTES D’ACCIONS DE MILLORA DELS ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS EN LOGÍSTICA

FABRICANT /
MAGATZEM

TRANSPORT / 
DISTRIBUCIÓ /
EMPRESES 
TRANSITÀRIES

MAGATZEM /
ACTIVITAT 
COMERCIAL / 
TENDA ON LINE 

PERFIL 
PROFESSIONAL 
TRANSVERSAL EN LA 
CADENA LOGÍSTICA

Mosso/a de magatzem
Carreter/a
Preparadors de comandes 
/ Picking

Supervisor/a de 
muntatge i manteniment 
de sistemes 
d’automatització logístics

Administratiu financer logístic
Tècnic/a de comerç 
internacional
Operador de transport

Transportista de mercaderies 
per carretera
Comercial de transport i 
logística

En negreta els perfils de difícil cobertura

Gestor/cap d’operativa 
logística
Logística de vendes 
e-commerce

Desenvolupador 
d’aplicacions 
multiplataforma de 
logística

CADENA LOGÍSTICA I PERFILS PROFESSIONALS MÉS DEMANDATS

Potenciar l’aprenentatge empíric
· Potenciar metodologia SEFED
· Mobilitat internacional virtual
· Facilitar itineraris d’FP Dual

Visibilitzar l’FP
· Professiograma dels perfils logístics
· Promoció dels perfils més demandats

Adequar l’FP a les demandes
· Currículum formatiu d’administratiu financer logístic
· Currículum formatiu de logístic de vendes e-commerce


