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FORMACIÓ TIC 

Gener-Març 

2012 



Dona’t una Oportunitat - 5 mòduls 
 DATA: Del  5 de març al 21 de maig  

HORARI: Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 11.30 h. 

INSCRIPCIONS: A partir de l’1 de febrer 

 

Proves d’avaluació de l’acTIC                

Tots el s divendres  de 10:00 a 12:30 h. 

Les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat 

acreditatiu que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat 

nivell de competències (bàsic, mitjà i avançat) en TIC davant de qualsevol 

empresa o administració. 

Programa Connecta’t            

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), posa en disposició de les persones 

treballadores en situació d’atur el programa d’alfabetització digital Connecta't 

2011 per tal que puguin adquirir les competències digit als bàsiques que els 

permetin millorar el seu procés de recerca de feina. 

El programa ofereix dues modalitats formatives : 

Modalitat A: "Introducció a l'entorn informàtic" (15 hores), orienta a adquirir 

competències mínimes en l'àmbit informàtic, elaborar un document de text,crear 

i fer servir un compte de correu electrònic,navegar per Internet.   

Modalitat B: "Eines per a la recerca de feina" (10 hores), orientada a aplicar les 

competències digitals bàsiques a la recerca de feina elaborar el currículum vitae i 

carta de presentació,realitzar una cerca de feina mitjançant portals d'ocupació a 

Internet, com ara Feina Activa. 

Consultar programació a part 

MATI 
 



Actic bàsic - 3 mòduls (curs semi presencial) 
DATA: Del  2 de febrer al 15 de març 

HORARI: presencial: dijous de 18 a 19,30 h. 

INSCRIPCIONS: A partir del 9 de gener 

  Bases de dades Ms. Access 2007  - 3 mòduls (curs semi presencial) 

DATA: Del 6 de febrer al 26 de març 

HORARI: presencial: dilluns de 18 a 19,30 h. 

INSCRIPCIONS: A partir del 9 de gener 

 

Curs d’ofimàtica bàsica- 4 mòduls 
DATA: Del 6 de febrer al 5 d’abril 

HORARI: Dilluns , dimarts i dijous de 18 a 19,30 h. 

INSCRIPCIONS: A partir del 9 de gener 

 
 

Curs d’ofimàtica avançada- 4 mòduls 
DATA: Del 6 de febrer al 5 d’abril 

HORARI: Dilluns , dimarts i dijous de 19,30 a 21  h. 

INSCRIPCIONS: A partir del 9 de gener 

 
 

Iniciació a la informàtica -2 mòduls 
DATA: Del  8 de febrer al 21 de març 

HORARI: Dimecres i divendres de 18 a 19,30 h. 

INSCRIPCIONS: A partir del 9 de gener 

 

Iniciació a la informàtica- 2 mòduls 
DATA: Del  8 de febrer al 21 de març 

HORARI: Dimecres i divendres  de 19,30 a 21 h. 

INSCRIPCIONS: A partir del 9 de gener 

 

Internet i Correu Electrònic- 2 mòduls 
DATA: Del  23 de març al 4 de maig 

HORARI: Dimecres i Divendres  de 18 a 19,30 h. 

INSCRIPCIONS: A partir de l’1 de febrer 

 

Internet i Correu Electrònic- 2 mòduls 
          DATA: Del  23 de març al 4 de maig 

HORARI: Dimecres i Divendres de 19,30 a 21 h. 

INSCRIPCIONS: A partir de l’1 de febrer 

 

 

  

 

     

 

TARDA 



 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·labora: 

                                 

 

 
 
 
LLISTAT DE PREUS 

  

  

EMPADRONATS 
NO 

EMPADRONATS 

1 MÒDUL En actiu 26,00 € 32,50 € 

  Atur 6,50 € 8,13 € 

  Pensionista 13,00 € 16,25 € 

  Família nombrosa 19,50 € 24,38 € 

    2 
MÒDULS En actiu 52,00 € 65,00 € 

  Atur 13,00 € 16,25 € 

  Pensionista 26,00 € 32,50 € 

  Família nombrosa 39,00 € 48,75 € 

    3 
MÒDULS En actiu 78,00 € 97,50 € 

  Atur 19,50 € 24,38 € 

  Pensionista 39,00 € 48,75 € 

  Família nombrosa 58,50 € 73,13 € 

    4 
MÒDULS En actiu 104,00 € 130,00 € 

  Atur 26,00 € 32,50 € 

  Pensionista 52,00 € 65,00 € 

  Família nombrosa 78,00 € 97,50 € 

    5 
MÒDULS En actiu 130,00 € 162,50 € 

  Atur 32,50 € 40,63 € 

  Pensionista 65,00 € 81,25 € 

  Família nombrosa 97,50 € 121,88 € 

    TALLERS   6,00 € 7,50 € 

Recordeu que podeu fer les 

vostres inscripcions online 

des de la pàgina web 

www.masquefa.cat 

 clicant al destacat de la 

part dreta: 

 

CAL TENIR EN COMPTE QUE… 

1.-A les persones que demostrin que es 

troben en situació d’atur, assisteixin a 

un 80% de les classes i  presentin el 

rebut de pagament, es retornarà 

l’import de la formació segons 

indicacions de l’ordenança reguladora 

vigent. 

2.-El pagament de la formació s’ha de 

fer efectiu en el moment de la 

inscripció presencial. En el cas 

d’inscripcions online, no es validaran 

fins que es faci el pagament en efectiu 

abans de l’inici del curs. Un cop 

començat el curs, en cap cas es 

retornarà l’import.  

3.-La baixa d’un curs s’ha de comunicar 

per escrit. 

4.-Per obtenir el certificat 

d’aprofitament cal assistir a un 80% de 

les classes. 

5.-Us recordem que al CTC està 

prohibit fumar, menjar, beure, utilitzar 

telèfons mòbils i entrar animals. 

 


