


TROBA FEINA AMB LINKEDIN MILLORANT EL TEU POSICIONAMENT 
Curs per conèixer la xarxa social LinkedIn i aprendre a dissenyar un bon perfil professional, buscar 
ofertes de feina i millorar el posicionament per ser més visibles pels reclutadors.  

  
 

Dilluns 13 i dimecres 15 de febrer de 9.15 h a 12.15 h 
 Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 9 de gener al 8 de febrer 

Imparteix: Cèlia Hil, Formadora i Consultora. 
  

 Lloc: CTC. Centre Tecnològic Comunitar 

 Inscripcions presencials: CTC - Av. Catalunya, 60 

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

+info: 93 772 78 28  

APRÈN A INSCRIURE’T A L’ETT ADECCO 
Curs adreçat a persones en recerca de feina que vulguin aprendre a inscriure’s correctament a una 
ETT per tal d’optar a ofertes de feina. 

  
 

Dijous 19 de gener de 10 h a 12 h 
 Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: obertes fins el 16 de gener  

Imparteix: Jordi Segu, Responsable Comercial d’ADECCO. 

  

Formació OcupacionalFormació Ocupacional  
 

L’Ajuntament de Masquefa ha rebut una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per dur a terme 
la següent formació: 

ANGLÈS A2ANGLÈS 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 prevista: del 29/12/16 a l’ 24/03/17 
Durada: 170 hores. De dilluns a divendres de 9.15 h a 12.15 h 
Preu: Sense cost per l’alumne/a 
Preinscripcions: obertes  fins el  22/12/16 al CTC 



QUINES ASSEGURANCES CAL TENIR COM AUTÒNOM? 
Taller de formació orientat a treballadors autònoms per tal que coneguin quines assegurances  
haurien de contractar per al seu negoci i els motius.   

  
 

Dilluns 6 de febrer de 9.30 h a 11 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 9 de gener a l’1 de febrer  

Imparteix: Pere Martí, de MM Assessoria 
 

DOMINA LINKEDIN PER TENIR OPORTUNITATS DE NEGOCI 
Curs adreçat a emprenedors i empreses consolidades que vulguin conèixer la xarxa social            
LinkedIn  per tal d’utilitzar-la com una eina més per a  generar oportunitats de negoci. 
  

 

Dilluns 6 de març de 9.30 h a 13.30 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 9 de gener a l’1 de març  

Imparteix: Cèlia Hil, Formadora i Consultora. 
 

“Programa integral de foment de l’emprenedoria regulat per l’Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s’aproven les bases               

reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria     

emmarcat en el programa Catalunya Emprèn” 

 

ESPAI EMPRÉNESPAI EMPRÉN  
  

L’Ajuntament de Masquefa dóna impuls a l’emprenedoria i l’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  



EXCEL AVANÇAT 
[ 1 mòdul ] 
Curs de 10 hores adreçat a persones que tinguin un nivell bàsic d’Excel i vulguin aprofundir en el 
coneixement  dels fulls de càlcul: funcions, gràfics, etc.  

  
 

Dilluns, dimecres i divendres del 20 al 31 de març de 9.15 h a 11.15 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: obertes fins el 15 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. 
 
  

 

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  

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*  

  
 

Dilluns, dimecres i divendres del 16 de gener al 15 de març de 9.15 h a 11.15 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: obertes fins l’11 de gener  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 

 
 
 
*Sempre que els alumnes hagin assolit un coneixement adient en la matèria i hi hagi empreses disponibles. 

Amb la col·laboració de l’ Institut 
Català de les Dones 

COMUNICACIÓ A TRAVÉS DEL MÒBIL. App’s I WhatsApp 
[ Taller ] 
Taller de 4 hores adreçat a majors de 55 anys amb coneixements bàsics sobre el dispositiu mòbil i 
Internet que vulguin aprendre a descarregar-se aplicacions, adquirir coneixements de WhatsApp i 
altres aplicacions per comunicar-se. 

  
 

Dimarts 14 i dimecres 15 de febrer  de 17 h a 19 h  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: obertes fins el 7 de febrer 

Organitza: Ajuntament de Masquefa, Fundació Pere Tarrés i Fundació Vodafone España. 



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       
Esplai (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 10 € 
 
 
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 

 
 
Disposeu d’una aula oberta, tots els divendres de 11.30 h a 14 h, per tal de fer          
autoformació amb el suport de la formadora TIC. 
 

 

Només cal que us adreceu a Masquef@ula, en el CTC de Masquefa: 

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



Des de l’any 2009 i com a servei municipal de l’Ajuntament de Masquefa, Masquefa  
Sense Fils posa a l’abast de tot el terme municipal connexió a Internet i telefonia. 
 
És un servei idoni per un usuari que utilitza Internet a casa per a la navegació, la            
consulta de correus electrònics, l’ús de les xarxes socials i busca un preu molt econòmic. 
Així mateix, també ho és per a empreses, comerços o emprenedors que necessiten fer 
un ús més intensiu de la connexió i també busquen preus molt econòmics. 

La gestió del servei i l’atenció als usuaris de Masquefa Sense Fils es fa des de Masquefa 
i es centralitza al CTC -  Centre Tecnològic i Comunitari de l’Ajuntament de Masquefa). 



INFORMACIÓ 
 

Centre Tecnològic Comunitari 

Avinguda Catalunya, 60 

08783 Masquefa 

93 772 78 28 

ctc@masquefa.net 

www.ctc.masquefa.net/formacio 

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 


