


  

  

  

Formació OcupacionalFormació Ocupacional  
 

 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a l’Àrea           
d’Ocupació de l’Ajuntament de Masquefa una subvenció per dur  a terme 
el següent  curs formatiu: 

 

 

ANGLÈS A2 

 

Objectiu: 
Formar a l’alumne/a en l’idioma anglès per tal de poder expressar-se       
i interactuar, de forma oral i escrita, en situacions quotidianes;               
comprendre i produir textos breus de temes generals que continguin        
expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent. 

 

Sortides Professionals: 
La  persona  participant  adquirirà el nivell oficial A2 en l' idioma anglès. 
 

Perfil de l’alumnat: 
 Estar aturat i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya 
 Si ets menor de 29 anys, és important que estiguis inscrit al     
programa de Garantia Juvenil 
 Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar 
 Es realitzarà una prova de nivell equivalent a A1 
 Assistència obligatòria 

 

 

 

 

  

  
 

Data: Del 30/12/15 a l’ 1/04/16 
Durada: 170 hores. De 09.15 h a 12.15 h 
Preu: Sense cost per l’alumne 
Inscripcions: del 15/12/15 al 22/12/15 al CTC 



  

  

  

Formació OcupacionalFormació Ocupacional  
 

 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a l’Àrea           
d’Ocupació de l’Ajuntament de Masquefa una subvenció per  dur a terme 
el següent  curs formatiu: 

 

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS 

AMB TECNOLOGIES WEB 

(Certificat de professionalitat de nivell 3  

amb pràctiques a empreses) 

 

Objectiu: 
Formar a l’alumne/a per tal que pugui desenvolupar documents i      
components de programari que constitueixen aplicacions informàtiques 
en entorns distribuïts, fent ús de tecnologies web, i duent a terme la seva 
verificació, documentació i implantació. 

 

Sortides Professionals: 
Programador/a d’aplicacions informàtiques, Tècnic/a d’una pàgina web o 
bé Programador/a web i multimèdia. 
 

Perfil de l’alumnat: 
 Estar aturat i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya 
 Si ets menor de 29 anys, és important que estiguis inscrit al        

programa de Garantia Juvenil 
 Nivell acadèmic mínim de Batxillerat, o bé realitzar una prova de nivell 

de les competències clau 
 Assistència obligatòria 

 

 

 

 

Data: Del 25/01/16 al 15/07/16 
Durada: 610 hores. De 16 h a 20.30 h 
Preu: Sense cost per l’alumne 
Inscripcions: del 15/12/15 al 18/01/16 al CTC 



NOUS FORMATS DE CURRÍCULUMS 
Taller on aprendreu quins formats de currículum hi ha actualment per tal de facilitar la cerca de   
feina: currículum 2.0, videocurrículum, currículum per competències, Bio, portafolis digital, etc  

 
  

 

L’ 1 de febrer de 10 h a 12.15 h  
 Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 13 al 27 de gener  

Imparteix: Cristina Branera, Tècnic d’Ocupació de l’Ajuntament de Masquefa 
 

 

SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ 
 

 
El Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament, situat al Centre Tecnològic Comunitari (avinguda  

Catalunya, 60), ofereix una atenció individualitzada d’acord a les especificitats de cada usuari 

de la borsa de treball, a l’hora d’ajudar-los a buscar feina o bé a millorar la seva situació de     

treball actual. 

 

El Club de la Feina te lloc cada dimarts, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia, a        

l’aula 3 d’informàtica, unes instal·lacions que disposen de diversos ordinadors amb els quals 

els usuaris podran fer les seves pròpies cerques d’ofertes laborals i gestions per Internet.   

 

A més a més, a l’entrada del viver d’empreses del CTC hi ha instal·lada una cartellera         

permanent i actualitzada amb les ofertes laborals.  Les persones interessades en alguna de les 

ofertes podrà inscriure-s’hi per Internet, mitjançant la Xarxa Xaloc. 

 

Per a més informació al respecte, us podeu dirigir a la tècnica d’ocupació: Cristina Branera,  per 

telèfon al 93 772 78 28 o bé per e-mail a ctc.serveiocupacio@masquefa.net  

 

  

 Lloc: CTC. Centre Tecnològic Comunitar 

 Inscripcions presencials: CTC - Av. Catalunya, 60 

Inscripcions online: www.ctc.masquefa.net/formacio 

+info: 93 772 78 28  



ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA NOSTRA ESTRATÈGIA DIGITAL 
Curs per conèixer els conceptes generals que intervenen en la planificació d’una estratègia digital 
de la nostra empresa o marca 

  
 

El 14 de març de 10 h a 13 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 17 de febrer al 9 de març 

Imparteix: Atotarreu.com 
 

CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR 
Taller on es facilita tota la informació sobre aquesta font de finançament, que té per objectiu       
fomentar  l’autoocupació, informant a la persona que vol treballar per compte propi de les diferents 
fonts de finançament per iniciar l’activitat empresarial 

  
 

El 8 de febrer de 10 h a 11.30 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: de 13 de gener al 3 de febrer  

Imparteix: Silvia Mas, Tècnic d’Empresa de l’Ajuntament de Masquefa 
 

“El Programa integral de foment de l’emprenedoria està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació i pel Fons Social Europeu i 

està emmarcat en el programa Catalunya Emprèn. Aquest programa està regulat per l’Ordre EMO/75/2015, de 7 d’abril, de modificació de      

l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre” 

 

ESPAI EMPRÉNESPAI EMPRÉN  
  

L’Ajuntament de Masquefa dóna impuls a l’emprenedoria i acompanyament de la persona emprenedora        
en la consecució de tot allò que es proposi.  
 
Si voleu engegar un projecte, apropeu-vos al CTC i podreu: 
 

Rebre suport tècnic: orientació i assessorament en l’elaboració del Pla d’Empresa. 

Assistir a píndoles formatives i tallers: per adquirir coneixements específics i millorar          
les habilitats i competències com empresari / ària. 

Generar networking empresarial: col·laborant i fent contactes amb d’altres persones            
emprenedores. 

Difondre el vostre projecte empresarial. 

Lloc: CTC . Centre Tecnològic Comunitari 

Inscripcions presencials: CTC - Av. Catalunya, 60 

Inscripcions online: www.ctc.masquefa.net/formacio 
 +info: 93 772 78 28  



INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA I INTERNET 
[ 4 mòduls ] 
Curs de 40 hores dirigit a persones amb un nivell molt bàsic d’informàtica per tal que adquireixin                  
coneixements sobre el funcionament d’un ordinador, processar textos, Internet i correu electrònic  

  
 

Els dimarts i dijous del 19 de gener al 31 de març de 9.15 h a 11.15 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: del 4 al 15 de gener  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

DONA’T UNA OPORTUNITAT 
[ 5 mòduls ] 
Curs de 50 hores per adquirir els coneixements en el paquet Office (Word, Excel, Acces i Power 
Point) amb la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses  

  
 

Els dimarts i dijous del 2 de febrer al 2 de juny de 9.30 h a 11 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: de l’11 al 27 de gener  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

APP’s QUE ENS AJUDEN A ESTALVIAR  
[ Monogràfic] 
Taller monogràfic de 1,5 hores sobre aplicacions de mòbil que ens permeten estalviar  

  
 

El 19 de febrer de 9.30 h a 11 h  
Preu: sense cost per l’alumne 
Inscripcions: del 2 al 16 de febrer 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

APP’s PER EDITAR FOTOS DES DEL MÒBIL  
[ Monogràfic ] 
Taller monogràfic de 1,5 hores sobre aplicacions de mòbil per fer fotomuntatges  

  
 

El 18 de març de 9.30 h a 11 h  
Preu: sense cost per l’alumne 
Inscripcions: del 2 al 16 de març 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 

SERVEIS DE TUTORIA I ORIENTACIÓ EN L’ÀREA TIC 
 
Si teniu dubtes o necessiteu ajuda relacionada en l’àrea TIC, podeu demanar cita amb la formadora 
TIC i ella us ajudarà a resoldre’ls. 
 
  

 

Tots els dijous d’ 11.30 h a 13 h 
Preu: sense cost per l’alumne 
Inscripcions: Cal demanar cita prèvia a la recepció de Masquef@ula del CTC o bé al ctc@masquefa.net  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 

Lloc: CTC . Centre Tecnològic Comunitari 

 Inscripcions presencials: CTC - Av. Catalunya, 62 

Inscripcions online: www.ctc.masquefa.net/formacio 
                             +info: 93 772 58 23  



Nivell 1 15,00€ 

Nivell 2 20,00€ 

Nivell 3 25,00€ 

EXAMENS acTIC 
 
Certificat que emet la Generalitat de Catalunya i que possibilita, a tot aquell que hagi superat la  
prova, a acreditar un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o     
Administració: 
 

Nivell 1: coneixement bàsic 

Nivell 2: coneixement mitjà 

Nivell 3: coneixement avançat 
 
Tots els divendres de 11.30 h a 14 h 
Preu: la prova és gratuïta per a jubilats, desocupats sense prestació econòmica i persones amb grau de 

discapacitat del 33% o superior. 
 
 
 
 
 
 
 
** Consulteu més bonificacions al web d’AcTIC: http://actic.gencat.cat 

 
Inscripcions: http://actic.gencat.cat 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 

EMPADRONATS
NO 

EMPADRONATS
EMPADRONATS

NO 

EMPADRONATS

1 MO DUL En actiu 26,00 € 32,50 € 4 MO DULS En actiu 104,00 € 130,00 €

Atur 6,50 € 8,13 € Atur 26,00 € 32,50 €

Pensionista 13,00 € 16,25 € Pensionista 52,00 € 65,00 €

Família nombrosa 19,50 € 24,38 € Família nombrosa 78,00 € 97,50 €

2 MO DULS En actiu 52,00 € 65,00 € 5 MO DULS En actiu 130,00 € 162,50 €

Atur 13,00 € 16,25 € Atur 32,50 € 40,63 €

Pensionista 26,00 € 32,50 € Pensionista 65,00 € 81,25 €

Família nombrosa 39,00 € 48,75 € Família nombrosa 97,50 € 121,88 €

3 MO DULS En actiu 78,00 € 97,50 € TALLERS 6,00 € 7,5

Atur 19,50 € 24,38 €

Pensionista 39,00 € 48,75 €

Família nombrosa 58,50 € 73,13 €

Persones en situació d'atur que estiguin empadronades a Masquefa, es retornarà 

6,50€ per mòdul i 6€ per taller en cas que assisteixin al 80% de les classes. 

Per cursos online hauran d’entregar mínim el 80% de les activitats pràctiques.

El període màxim pel retorn de l’import serà d’un mes des de la data de 

finalització del curs.

TAULA DE PREUS DELS CURSOS DE FORMACIÓ TIC 



  

VOLS OBTENIR EL CERTIFICAT VOLS OBTENIR EL CERTIFICAT   

OFICIAL DE MICROSOFT OFFICE 2010?OFICIAL DE MICROSOFT OFFICE 2010?  

 
 

Podeu realitzar al CTC de Masquefa la prova per  a l’obtenció del Certificat Oficial de 
Microsoft  Office com a especialista de WORD, EXCEL, ACCESS I POWER POINT. 
 
 
Aquest examen, que normalment té un cost de 150,00€, està subvencionat gràcies al 
conveni de col·laboració que l’Ajuntament de Masquefa ha signat amb la Fundació Es-
plai (reconeguda com a certificador oficial de Microsoft Office) a través del programa 
“Beca.MOS: treballant per l’ocupabilitat de les persones joves”. 
 

La prova te un cost de 12 € 
 
 
La superació de la prova  permet: 

Obtenir el títol de MOS (Microsoft Office Specialist) 

Acredita les competències i coneixements digitals 

Incrementar les  possibilitats  d’ocupabilitat 

Convalidar  crèdits  de  lliure elecció  en  diverses  universitats 

 
 
A partir de gener de 2016 disposeu d’una aula oberta, tots els divendres de 11.30 h a 
14 h, per tal de fer auto        formació amb el suport de la formadora TIC. 
 

 

Només cal que t’adrecis a Masquef@ula, en el CTC de Masquefa: 

 Av. Catalunya, 62 
 93 772 58 23 
 ctc@masquefa.net 









INFORMACIÓ 
 

Centre Tecnològic Comunitari 

Avinguda Catalunya, 60 

08783 Masquefa 

93 772 78 28 

ctc@masquefa.net 

www.ctc.masquefa.net/formacio 

NOU HORARI DEL CTC 

DE 9 H A 13 H I DE 16.30 H A 19 H 

La informació que es facilita en aquesta guia  

pot estar subjecta a canvis. 

 

Disposeu de la informació actualitzada a: 

www.ctc.masquefa.net/formacio 


