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DADES GENERALS REFERENTS AL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: COMERÇ

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: AUXILIAR DE MAGATZEM DE GRANS SUPERFÍCIES

3. CODI: CCAL12DCP

4. TIPUS: ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

En acabar els mòduls formatius, els assistents seran capaços de
realitzar tasques rutinàries de recepció, registre i despatx de
mercaderies, així com la seva càrrega i descàrrega , sota la
supervisió immediata corresponent.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les necessitats pròpies del col·lectiu, el professorat estarà
format per dos professionals: Professor especialista en
l'especialitat i un professor de suport coneixedor dels elements
pedagògics a aplicar al col·lectiu en qüestió.

6.1. Nivell acadèmic
Professor especialista: Titulació universitària o, si no n'hi ha,
capacitació professional equivalent en l'ocupació relacionada amb el
curs.
Professor de suport: Diplomatura /Llicenciatura universitària (
Educador Social, Treballador Social o Psicòleg) o, si no n'hi ha,
capacitació professional equivalent, en l'ocupació relacionada amb el
curs.

6.2. Experiència professional
Haurà de tenir 3 anys d'experiència en l'ocupació.

6.3. Nivell pedagògic
Caldrà tenir formació metodològica o experiència docent amb el
col·lectiu de discapacitats psíquics.

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals
Els alumnes del programa no necessitessin cap acreditació acadèmica
per poder ser partícips del curs d'"Auxiliar de magatzem". Els
requisits contemplats per a ser seleccionats, atès que ens referim a
persones amb discapacitat psíquica, seran el certificat de
minusvalidesa i les condicions intel·lectuals i conductuals
necessàries per poder desenvolupar els mòduls proposats en el
programa.

7.2. Nivell professional o tècnic
No calen coneixements tècnics específics. Es consideren preferents les
persones amb discapacitat psíquica amb possibilitat d'una inserció
laboral en el sector.

7.3. Condicions físiques
Cap especialment, excepte aquelles que impedeixin el normal
desenvolupament de la professió.
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8. NOMBRE D'ALUMNES: 12 Alumnes

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS
- 1. Descàrrega i recepció de mercaderies.
- 2. Supervisió i etiquetatge de productes.
- 3. Elaboració i expedició de comandes.

10. DURADA

Continguts pràctics (pràctiques a l'empresa):............... 335 hores
Continguts teòrics:.......................................... 66 hores
Avaluacions:..................................................20 hores
Durada total:...............................................421 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1. Aula de classes teòriques
- Superfície: 30 (3 m²/alumne)
- Mobiliari: L'aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 10
places d'adults, a més dels elements auxiliars.

11.2. Instal·lacions per a pràctiques
- La superfície total de la nau de pràctiques serà de 100 m² com a
mínim, preferentment tancada i amb fàcil accés des de l'exterior.
- Disposarà de presa d'aigua.
- Mobiliari: prestatgeries, taules de treball, armaris,
- El condicionament elèctric haurà de complir les normes de baixa
tensió i estar preparat de manera que permeti la realització de les
pràctiques.

Les instal·lacions hauran de complir les normes vigents i tenir
llicència municipal d'obertura com a centre de formació.

11.3. Altres instal·lacions:
- Un espai mínim de 50 m² per a despatxos de direcció, sala de
professors i activitats de coordinació.
- Una secretària.
- Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la
capacitat del centre.

Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques,
d'habitabilitat i de seguretat, exigides per la legislació vigent i
disposar de llicència municipal d'obertura com a centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1. Equip
- Cintes transportadores.
- Carretó elevador.
- Paletitzador i despaletitzador.
- Carretó elèctric.
- Carretó manual.
- Terminal d'ordinador.
- Refrigeradors.
- Bàscules.
- Empaquetadora.
- Precintadora.
- Impressora.
- Ordinador.
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12.2. Eines i utillatge
- Lectors de codis.
- Registre d'entrada i sortida de mercaderies.
- Inventaris i albarans.
- Palets.
- Dipòsits, cisternes, caixes, armaris.

12.3. Material de consum
En general als alumnes se'ls proporcionaran els mitjans didàctics i el
material escolar imprescindibles per al desenvolupament del curs.

12.4. Elements de protecció
S'utilitzaran els necessaris de Seguretat i Higiene a la feina i
s'observaran les normes legals sobre això.

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

- Equips informàtics de transmissió de dades.
- Transport automatitzat de productes.
- Dispositius informàtics de control.
- Microprocessadors.

DADES ESPECÍFIQUES DE CADA MÒDUL O GRUP DE MATÈRIES INTEGRANTS DEL
CURS D'AUXILIAR DE MAGATZEM DE GRANS SUPERFÍCIES

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

DESCÀRREGA I RECEPCIÓ DE MERCADERIES

15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

Rebre, identificar i comprovar les mercaderies que hauran de ser
emmagatzemades, així com classificar els productes rebuts per a la
seva expedició cap a les zones d'etiquetatge.

16. DURADA DEL MÒDUL I

107 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL I

A) Continguts procedimentals
- Descarregar mercaderies de camions mitjançant portapalets
- Descarregar mercaderies de camions de manera manual.
- Despaletitzar
- Identificar productes entrants.
- Revisar albarans i controlar que els productes rebuts corresponguin
- les especificacions de l'albarà, les ordres de compra o comandes.
- Classificar productes per a la seva expedició a les zones
d'etiquetatge
- Minimitzar les condicions del lloc de treball que suposin factors de
risc.
- Adoptar mesures preventives en el maneig i manteniment de la
maquinària a utilitzar.

B) Continguts teòrics
- L'organització d'un magatzem
- Maquinària i eines d'emmagatzematge
- Tècniques de recepció i descàrrega
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- Manipulació de càrregues
- Despaletitzar
- Classificació de productes
- Inventaris, albarans, ordres de compra, factures, vals.
- Control quantitatiu de productes
- Normativa de Seguretat i Higiene.

C) Continguts actitudinals
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- Responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- Actitud cap a la qualitat a la feina.
- Valoració de l'ordre, la neteja i la mesura en relació amb el lloc
de treball
- Compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- Esperit de col·laboració i treball en equip
- Resolució de conflictes
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, iniciativa, autocontrol, relació amb superiors i
companys, tolerància als canvis, reacció adequada al fracàs o a la
crítica, adequació dels ritmes de treball.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

SUPERVISIÓ I ETIQUETATGE DE PRODUCTES

15. OBJECTIU DEL MÒDUL II

Supervisar els productes rebuts per detectar els que estan en mal
estat o són defectuosos, col·locar les etiquetes corresponents en cada
producte, embalar la mercaderia i realitzar la seva expedició cap a
les àrees d'emmagatzematge.

16. DURADA DEL MÒDUL II

157 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL II

A) Continguts procedimentals
- Condicionar el lloc de treball amb les mercaderies a etiquetar.
- Identificar productes.
- Controlar fulls d'etiquetes i preus.
- Verificar productes per retirar els defectuosos o els que estan en
mal estat.
- Col·locar l'etiqueta corresponent en cada producte.
- Introduir dades dels productes etiquetats i de les anomalies en
sistema informàtic
- Classificar, embalar i empaquetar productes.
- Paletitzar
- Preparar l'expedició i sortida cap a les àrees d'emmagatzematge.

B) Continguts teòrics
- Organització del lloc de treball
- Sistemes de control i verificació
- Interpretació d'etiquetes
- Classificació, tipus i tècniques d'embalatges
- Organització de l'expedició (accions, documents, etiquetes)
- Paletitzar
- Sistemes i aplicacions informàtiques per a la gestió administrativa
d'un magatzem
- Normativa de Seguretat i Higiene.
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C) Continguts actitudinals
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- Responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- Actitud cap a la qualitat de la feina.
- Valoració de l'ordre, la neteja i la mesura amb relació al lloc de
treball
- Compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- Esperit de col·laboració i treball en equip
- Resolució de conflictes
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, iniciativa, autocontrol, relació amb superiors i
companys, tolerància als canvis, reacció adequada al fracàs o a la
crítica, adequació dels ritmes de treball.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

ELABORACIÓ I EXPEDICIÓ DE COMANDES

15. OBJECTIU DEL MÒDUL III

Preparar comandes, empaquetar productes i carregar les mercaderies en
camions

16. DURADA DEL MÒDUL III

157 HORES.

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL

A) Continguts procedimentals
- Interpretar fulls de comandes
- Preparar comandes
- Controlar i verificar mercaderies seleccionades per a una comanda
- Embalar comandes
- Classificar comandes segons ruta de sortida
- Etiquetar embalatges
- Desplaçar les mercaderies de les comandes a les zones corresponents
- Càrrega de camions

B) Continguts teòrics
- Fulls de comandes
- Sistemes de control i verificació de comandes
- Tècniques d'embalatge de comandes
- Etiquetatge de comandes
- Rutes de sortida de mercaderies
- Manipulació de càrregues

C) Continguts actitudinals
- Atenció i minuciositat en l'execució de tasques
- Responsabilitat en el desenvolupament de la tasca
- Actitud cap a la qualitat de la feina.
- Valoració de l'ordre, la neteja i la mesura amb relació al lloc de
treball
- Compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
- Esperit de col·laboració i treball en equip
- Resolució de conflictes
- Desenvolupament d'habilitats sociolaborals: puntualitat, resistència
a la fatiga, iniciativa, autocontrol, relació amb superiors i
companys, tolerància als canvis, reacció adequada al fracàs o a la
crítica, adequació dels ritmes de treball.
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18.PROCEDIMENTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació adquireix una enorme rellevància dins d'aquest curs,
ocupant un lloc prioritari en tot el procés formatiu. L'avaluació
permet valorar, una vegada finalitzat el curs, el grau de consecució
dels objectius plantejats. D'altra banda, les dades obtingudes en
l'avaluació d'aquest curs aporten informació molt rellevant per a
cursos futurs.

L'avaluació es realitzarà al llarg de tot el procés formatiu,
contemplant-se les següents modalitats:

a) Avaluació Inicial o detecció de coneixements previs, a partir dels
quals ha de partir el curs, i que servirà per contrastar-la amb
l’avaluació final i apreciar el que realment han après com a
conseqüència d’haver realitzat aquest curs

b) Avaluació Contínua, que servirà per recollir informació sobre
l'evolució del curs, així com per poder proporcionar una atenció
individualitzada o col·lectiva, en funció de les necessitats que es
detectin.

c) Avaluació Final que determinarà si s'han aconseguit els objectius
plantejats en el curs, i quins són els aspectes del mateix, que s'ha
de tenir en compte en projectes futurs.

En definitiva l'avaluació que es realitza es pot definir amb la
següent tipologia:

- Contínua ja que es porta a terme durant tot el curs

- Tant quantitativa com qualitativa basada en criteris de quantitat i
de qualitat

- Orientadora i formativa doncs serveix de revisió i millora d'allò
establert

- Sistemàtica i integradora perquè es realitzarà amb un ordre lògic i
atenent a totes les variables.

L'avaluació tindrà a més una doble vessant, d'una banda hi haurà una
avaluació dels alumnes per part del professor i d'altra banda
l'avaluació del propi desenvolupament del curs.

L'avaluació dels RESULTATS tindrà en compte l'assistència, la
participació de l'alumne en les activitats programades, els
coneixements adquirits, etc. Les estratègies i els instruments de
valoració utilitzades, per a això seran:

- La tasca d'observació sistemàtica que el professor ha de realitzar
del treball desenvolupat per l'alumne. Aquesta avaluació requereix de
la utilització de registres d'observació principalment.

- El contrast entre els objectius plantejats i el grau de destreses,
coneixements i habilitats adquirides pels alumnes al llarg del procés.
Els qüestionaris, entrevistes personals i valoració dels treballs
realitzats seran les eines utilitzades per a això.
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- Les escales d'actitud i els registres d'observació juntament amb
l'autoavaluació individual i en grup, ens permetrà avaluar la
participació de l'alumnat.

- Sistematització objectiva de la informació recopilada a través de
l'observació; per a això s'utilitzarà com a instrument fonamental el
Programa Individual que recull tots els coneixements i tasques propis
del perfil professional.

- Registres d'avaluació de rendiments de tasques. Aquests registres es
realitzaran de manera individual per a cada alumne dins del seu curs
específic amb la finalitat de millorar el seu rendiment i la qualitat
del treball en una tasca determinada.

En l'avaluació del PROCÉS es recollirà dades referents a:

- Adequació dels continguts per al desenvolupament de la pràctica
professional.
- Adequació del material utilitzat.
- Adequació de les instal·lacions.
- Qualitat del professorat.

Per a això s'utilitzaran les dades obtingudes en l'avaluació de
resultats juntament amb diversos qüestionaris complimentats per tots
els agents que d'alguna forma participin en el curs, és a dir,
alumnes, professors, pares, empresaris i treballadors de les empreses
en pràctiques, aportant així una informació contrastada.

La informació obtinguda en aquesta avaluació del procés servirà per
replantejar-se alguns aspectes que es puguin anar canviant sobre la
marxa, i al mateix temps observar i millorar accions formatives
similars posteriors.




