DEPARTAMENT: Comerç
ASSIGNATURA: Operacions Auxiliars d’emmagatzematge
NIVELL: Formació Professional Bàsica
TASCA DE RECUPERACIÓ
Respon a les següents preguntes:
1. Què és la cadena logística?
2. Qué és un magatzem?
3. Quines són les principals zones del magatzem? Fes un dibuix on apareguin totes
les zones.
4. Què és una transpaleta i per a què serveix?
5. Quines activitats es duen a terme a la zona de recepció?
6. Quines activitats es duen a terme a la zona d’expedició?
7. Què és un codi de barres i quina informació proporciona cada una de les seves
xifres? Posa’n un exemple.
8. Què vol dir picking?
9. Què és un inventari?
10. Quina és la diferència entre inventari físic i inventari administratiu. Quin és tindrà
en compte en cas que no quadrin?
11. Qui és l’encarregat d’emetre una comanda (“Pedido”) i per a què serveix?
12. Qui és l’encarregat d’emetre un albarà i per a què serveix?
13. Quina és la diferència entre “Portes debidos” i “Portes pagados”?
14. Explica algunes de les mesures de prevenció de riscos laborals que cal tenir en
compte dins un magatzem.
15. Emplena el següent albarà amb les dades proporcionades:

Dades albarà:
Estem treballant en una empresa dedicada a la fabricació de rentadores.
Actualment produïm 5 models diferents:
- 1º "Model Bàsic" amb un preu de venda de 350 € i amb la seva referència és B255
- 2n "Model Confort" amb un preu de venda de 480 € i amb una referència C300
- 3º "Modelo Saturno" amb un preu de venda de 470 € i cuya referència és S 280
- 4º "Modelo Prost" amb un preu de venda de 580 € i cuya referència és P90
- 5º Model Especial "amb un preu de venda de 850 € i cuya referència és S 500
Les dades de la nostra empresa són les següents:
Trabapost S.L. CIF B-28001234.
C/ Verderón 57 - 28350 Ciempozuelos.
Telèfon: 91 111 111 / WEB www.trabapost.com
El dia 8 de gener de 2010 rebem una trucada telefònica del nostre client
"ELECTRODOMÉSTICOS MORAL S.A." C.I.F. A 45454545 amb domicili a TOLEDO
carrer Frio 45 C.P. 45005 en la que ens sol·licita que li enviem:
- 12 rentadores model Bàsic.
- 5 rentadores modelo Confort.
- 7 rentadores model Prost.
Ens indica que s'enviarà a través de l'agència de transports PERSÍN a ”portes
debidos”. (cada rentadora pesa 36 Kg)
Comprovem que aquest client és habitual i té un descompte del 10%.
L’enviament es realitza el dia 12.
El número d'albarà és el 1005

DADES DE L’EMPRESA VENEDORA

ALBARÀ Nº........................
DATA ...................................
DADES CLIENT

Entregar a:
Nº de
comanda.......................................

Transport..........................................
Codi

Descripció

Base IVA

Observacions:

Quantitat

% IVA

Import IVA

Preu

Descompt Import
e

Total €

Signatura i nom del client:

CRITERIS D’AVALUACIÓ
La nota del setembre es calcularà de la següent manera:
- 20% nota obtinguda al juny
- 30% Feines d’estiu de recuperació
- 50% Examen de setembre
OBSERVACIONS:
Entregar-les el dia de l’examen. Es poden fer a mà. Es tindrà molt en compte la netedat,
l’ordre i les faltes d’ortografia.

