Curs d’Operador de carretons elevadors

TIC aplicades a la recerca de feina

Curs en el que obtindràs els coneixements tècnics necessaris
pel maneig de carretons elevadors frontals, sense risc per a la
salut del conductor i dels treballadors de l’àrea de treball.

Adquiriràs els coneixements bàsics en matèria de
noves tecnologies per tal d’augmentar les possibilitats
de trobar feina.

Data: 22 de maig de 2015
Horari: de 9:30h a 13:30h teòrica al CTC i de
15:30h a 19:30h pràctica a Balmes Innova
(Sant Esteve Sesrovires)
Cost: 90 €
Inscripcions: del 8/05/15 al 21/05/15

El Currículum per competències
Taller on es facilitaran les eines clau per tal de transformar
el currículum tradicional en un currículum vitae per
competències.
Data: 27/04/15
Horari: de 10:00h a 12:00h
Cost: gratuït
Inscripcions: del 13/04/15 al 24/04/15

Data: 25/05/15; 29/06/15 i 27/07/15
Horari: de 10:00h a 13:00h
Cost: gratuït
Inscripcions I edició: del 11/05/15 al 22/05/15
Inscripcions II edició: del 15/06/15 al 26/06/15
Inscripcions III edició: del 13/07/15 al 24/06/15

Connecta’t a la feina
Curs teòric i pràctic en el que aprendràs les nocions
més bàsiques d’Internet per a la recerca de feina.

Data: Del 5 de maig al 5 de juny de 2015
Horari: Dimarts i divendres de 12:00h a 14:00h
Cost: gratuït
Inscripcions: del 21/04/15 al 04/05/15

CLUB DE LA FEINA VIRTUAL
Busques feina o vols millorar en el teu lloc de treball?
L’Ajuntament de Masquefa posa a la teva disposició la plataforma virtual www.ctc.masquefa.net.
A través de la pestanya del Servei d’Ocupació, podràs:
•

Consultar on-line, els 365 dies a l’any, les 24 hores, a les ofertes laborals que hi ha actives sense haver-te
de desplaçar al CTC.

•

Informar-te diferents serveis i materials d’ajut en el procés de recerca de feina (manuals, dossiers, etc)

•

Accedir a les xarxes de recerca activa de feina Xaloc (Diputació de Barcelona) i Feina Activa (Generalitat
de Catalunya), així com a d’altres canals (feina a l’estranger, ETTs, etc).

Auxiliar de manteniment,
vigilant i conserge
Aquesta formació forma part del projecte Anoia Activa, una
iniciativa impulsada conjuntament pel Consell Comarcal de l’Anoia i
l’Ajuntament d’Igualada, i en què col·labora l’Ajuntament de
Masquefa.
Objectiu:
L’objectiu del curs és formar els assistents en un perfil professional
que té força demanda en el mercat de treballar, i oferir-los així la
possibilitat d’estar preparats per accedir a aquesta sortida laboral.
Dades del curs
•

•
•
•
•
•

Durada: 340 hores lectives, de les quals 260h són
teòriques i 80h de pràctiques en empreses
Data de realització: del 13 d’abril al 15 de juliol.
Horari: de 9:00h a 14:00h
Lloc: CTC, Centre Tecnològic i Comunitari de Masquefa
Preu: Gratuït
Inscripcions a través de la pàgina web:
http://www.anoiaproject.cat/cursos

Les accions del programa Anoia Activa estan subvencionades pel
Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de
suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social
Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social — Servei
Públic d’Ocupació Estatal.

La Reforma fiscal 2015: com afecta a autònoms i al petit
empresariat
Curs on coneixeràs els aspectes més rellevants de la nova reforma
fiscal 2015, incidint en les novetats per emprenedors, autònoms i
empresariat individual.
A càrrec de: AUREN CONSULTORS BARCELONA, SL

Aspectes financers que ha de conèixer un emprenedor
Seminari en el que aprendràs els conceptes i terminologia més utilitzada
en el llenguatge financer.
A càrrec de: ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL

Manipulació d’aliments
Adquirir els coneixements bàsics en matèria de seguretat i normes
d’higiene alimentària, necessaris per a una correcte pràctica en
la manipulació d’aliments i la prevenció de toxiinfeccions alimentàries.
A càrrec de: NUTRICIO INFANTIL I FAMILIAR

Data: 13 d’abril de 2015
Horari: De 15:00h a 19:00h
Gratuït
Inscripcions: del 30/03/15 al 10/04/15

Data: 27 d’abril de 2015
Horari: de 10:00h a 12:00h
Gratuït
Inscripcions: del 13/04/15 al 24/04/15

Data: 8 de maig de 2015
Horari: de 9:00h a 14:00h
Cost: 30€
Inscripcions: del 24/04/15 al 07/0515

Gestió pressupostària en temps de crisis
Curs en el que adquiriràs les eines necessàries per tal que puguis
millorar el teu control de gestió com a punt de partida per iniciar la fase
de recuperació i creixement de negoci.
A càrrec de: VICTORIA MONTANÉ MILÀ

Data: 11 de maig de 2015
Horari: de 10:00h a 14:00h
Gratuït
Inscripcions: del 27/04/15 al 08/05/15

“Aquest projecte està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons
Social Europeu, d’acord el Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa
i Treball Autònom emmarcat al Programa Catalunya Emprèn, regulat per l’Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre.”

Elevator Pitch: Vendre en pocs minuts
Seminari on coneixeràs en què consisteix aquesta tècnica i aprendràs a
fer una presentació eficaç de la teva empresa.
A càrrec de: ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL

Data: 18 de maig de 2015
Horari: de 10:00 a 12:00h
Gratuït
Inscripcions: del 4/05/15 al 15/05/15

Emprenedors +40 anys: per què és un bon moment?
En aquest curs coneixeràs la fórmula per tal de portar a terme una idea
de negoci: treballaràs el procés per posar en marxa el projecte i
adquiriràs les competències clau per desenvolupar-lo.
A càrrec de: FOCUS Consulting & Management SCP

Data: 11 i 12 de juny de 2015
Horari: de 10:00h a 13:00h
Gratuït
Inscripcions: del 28/05/15 al 10/06/15

El manager com a Coach...clau de l’èxit empresarial
Taller en el que aprofundiràs en els compromisos de fites personals,
professionals i de l’organització.
A càrrec de: ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL

Data: 22 de juny de 2015
Horari: de 10:00h a 12:00h
Gratuït
Inscripcions: del 8/06/15 al 19/06/15

Definir una estratègia comercial d’èxit
Seminari en el que comprendràs la
importància d’identificar
correctament els punts forts i dèbils de la teva empresa per tal d’aprofitar
les oportunitats i prevenir les possibles amenaces del mercat.
A càrrec de: ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL

Data: 20 de juliol de 2015
Horari: de 10:00h a 12:00h
Gratuït
Inscripcions: del 6/07/15 al 17/07/15

ESPAI EMPRÈN
L’Ajuntament de Masquefa vol continuar impulsant l’emprenedoria i acompanyar a
la persona emprenedora en la consecució de tot allò que es proposi.
Si ets emprenedor/a apropa’t al CTC i podràs:
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 seves habilitats com empresari.
•
Generar Networking empresarial: col·laborant i fent contactes amb
d’altres emprenedors.
•
Fer difusió del seu projecte empresarial.
•

FORMACIONS D’AQUEST QUADRIMESTRE:
ESPAI EMPRÈN: Capitalització de l’atur
Seminari en el que clarificaràs els teus dubtes sobre la capitalització de
l’atur per tal d’emprendre un negoci. En què consisteix i com fer-ho
factible.
A càrrec de: Tècnic d’empresa de l’Ajuntament de Masquefa

Data: 1 de juny de 2015
Horari: de 10:0h a 11:30h
Gratuït
Inscripcions: del 18/05/15 al 29/05/15

ESPAI EMPRÈN: Crear sinèrgies per créixer
Taller on es generaran idees de forma creativa sobre els diferents
projectes dels emprenedors assistents, per tal de millorar la seva idea i/o
negoci.
A càrrec de: VITIS CONSULTING

Data: 3 de juliol de 2015
Horari: de 10:00h a 12:00h
Gratuït
Inscripcions: del 26/06/15 al 2/07/15

“Aquest projecte està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons
Social Europeu, d’acord el Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa

FORMACIÓ DE LLARGA DURADA
Informàtica per a gent gran (tarda)

Informàtica AVANÇADA per a gent gran (matí)

Curs d’informàtica de 30 hores (3 mòduls) adreçat a
persones majors de 60 anys sense
coneixements
d’informàtica.

Curs d’informàtica de 30 hores (3 mòduls) adreçat a
majors de 60 anys que hagin realitzar i dominin el contingut
del curs “Informàtica per a gent gran”.

Contingut formatiu bàsic:
•
Navegació per Internet
•
Correu electrònic i Xarxes Socials
•
Ús del sistema operatiu
•
Presentacions de continguts
•
Edició de text, fotografia i vídeo

Contingut formatiu avançat:
•
Navegació per Internet
•
Correu electrònic i xarxes Socials
•
Ús del sistema operatiu
•
Presentacions de continguts
•
Edició de text, fotografia i vídeo

Dates: Del 8/04/15 al 15/06/15
Horari: dilluns i dimecres de 15:00h a 16:30h
Preu: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 25/03/15 al 07/04/15

Dates: Del 13/04/15 al 17/06/15
Horari: dilluns i dimecres de 10:00h a 11:30h
Preu: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 30/03/15 al 9/04/15

DÓNA’T UNA OPORTUNITAT - Ofimàtica

EXCEL AVANÇAT

Curs presencial de 40 hores (4 mòduls) adreçat a persones
amb coneixements bàsics d’informàtica que volen iniciar-se
en l’ús del paquet d’ofimàtica Microsoft Office:
•
Power Point 2010
•
Word 2010
•
Excel 2010
•
Office Access 2010

Consolida els teus coneixements sobre fulls de càlcul
i millora’ls fins a un nivell avançat en 40 hores (4 mòduls)
Contingut formatiu:
•
10 hores de repàs Excel bàsic.
•
30 hores d’especialització en Excel avançat.

Dates: Del 23/04/15 al 12/06/15
Horari: dimarts, dijous i divendres de 10h a 12h
Preu: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 9/04/15 al 22/04/15

Dates: Del 08/04/15 AL 15/06/15
Horari: dilluns i dimecres de 12h a 14h
Preu: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 31/03/15 al 13/04/15

ITINERARI DIGITAL:
Cicle formatiu de 3 tallers en el que podràs aprendre, amb diferents programaris lliures, com editar amb imatges, àudio i
vídeo.
•
EDICIÓ D’ÀUDIO
•
EDICIÓ DE VIDEO
•
EDICIÓ D’IMATGE
Data:
11
i
13
de
maig
del
2015
Data:
18
i 20 de maig del 2015
Data: 4 i 6 de maig del 2015
Horari:
de
16:30h
a
18:30h
Horari:
de
16:30h a 18:30h
Horari: de 16:30h a 18:30h
Inscripcions: del 20/04/15 al 31/04/15
Consultar taula annexa

Curs de preparació a l’AcTIC (Nivell bàsic)
Curs semi presencial de 30 hores (3 mòduls) adreçat a aquelles
persones que volen adquirir els coneixements necessaris per tal
d’acreditar-se amb el Certificat AcTIC.

Dates: Del 13 d’abril al 12 de juny del 2015
Horari: Obert i cada15 dies: dijous de 12h a 13:30h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 30/03/15 al 10/04/15

FORMACIÓ DE LLARGA DURADA
WORD AVANÇAT
Curs de 20 hores (2 mòduls) dirigit a aquelles persones que tinguin
un nivell bàsic de WORD i vulguin ampliar els coneixements sobre
aquest processador de textos.

Crear una Base de dades
Curs de 10 hores (1 mòdul) dirigit a persones amb un nivell avançat
en fulls de càlcul, i que vulguin posar en pràctica els seus
coneixements.

VULL CREAR UN BLOG!
Curs de 10 hores (1 mòdul) on podràs adquirir els coneixements de
com realitzar un blog així com crear el teu propi blog personal o per
la teva empresa.

FACTURAPLUS: Certificació Oficial
Curs de 20 hores (2 mòduls) dirigit a personal administratiu que
vulgui adquirir coneixements en aquest programa comercial centrat
en la gestió de clients i proveïdors.

GIMP
Curs de 10 hores (1 mòdul) amb el que aprendràs a fer servir el
programa lliure GIMP, especialitzat en la creació i retoc d’imatges.

1 MO DUL

2 MO DULS

3 MO DULS

En actiu

EMPADRONAT S

NO
EMPADRONAT S

26,00 €

32,50 €

Data: Del 9 de juny al 16 de juliol del 2015
Horari: dimarts i dijous de 12h a 14:30h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 26/05/15 al 08/06/15

Data: Del 19 al 26 de juny del 2015
Horari: de 10h a 12h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 5/06/15 al 18/06/15

Data: del 29 de juny al 3 de juliol del 2015
Horari: de 10:00h a 12:00h
Cost: : Consultar taula annexa
Inscripcions: del 15/06/15 al 26/06/15

Data: Del 6 al 17 de juliol del 2015
Horari: de dilluns a divendres de 10h a 12h
Cost: 175 €
Inscripcions: del 22/06/15 al 03/07/15

Data: Del 6 al 20 de juliol del 2015
Horari: dilluns i dimecres de 12h a 14h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 22/06/15 al 03/07/15

4 MO DULS

EMPADRONAT S

NO
EMPADRONAT S

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 €

En actiu

52,00 €

65,00 €

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 €

En actiu

78,00 €

97,50 €

6,00 €

7,5

Atur

19,50 €

24,38 €

Pensionista

39,00 €

48,75 €

Família nombrosa

58,50 €

73,13 €

5 MO DULS

TALLERS

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.

FORMACIÓ DE CURTA DURADA
CONTROL PARENTAL
Taller dirigit a pares on s’explicarà quins riscos hi ha en la navegació a
Internet, consells per evitar-los, així com detallar quins sistemes de
seguretat tenim al nostre abast.

GOOGLE DOCS i CLOUD COMPUTING
Taller on es facilitaran els coneixements bàsics per tal que puguis crear,
editar, enregistrar i compartir documents a la xarxa.

INICIA’T AL FACTURAPLUS!
Si vols iniciar-te en el programa “Facturaplus” i t’agradaria saber-ne més
abans d’invertir-hi uns diners, et convidem a que participis en aquest
taller on adquiriràs una visió general del què pots trobar en el programa.

PRESENTACIONS EN POWER POINT
Taller en el que aprendràs el funcionament de l’eina “Power Point” per
tal de fer presentacions que et permetin comunicar informació i idees de
forma visual i atractiva.

GESTIÓ DE LA RENDA PER INTERNET
Taller on aprendràs els passos a seguir per tal de presentar tu mateix la
renda per Internet.

Data: 10 d’abril del 2015
Horari: de 10:00h a 12:00h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 27/03/15 al 9/04/15

Data: 28 i 30 d’abril del 2015
Horari: de 12:00h a 13:30h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 13/04/15 al 24/04/15

Data: 1 i 3 de juny del 2015
Horari: de 16:30h a 18:30h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 18/05/15 al 29/05/15

Data: 14 i 16 d’abril del 2015
Horari: de 12:00h a 13:30h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 31/03/15 al 13/04/15

Data: 21 d’abril del 2015
Horari: de 12:00h a 13:30h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 7/04/15 al 20/04/15

CONFIGURA EL TEU TELÈFON MÒBIL
Taller en el que adquiriràs els coneixements de com realitzar una
adequada configuració d’ajustament del mòbil: pantalla, bateria,
seguretat bàsica i millores d’accessibilitat.

Data: 14 de maig del 2015
Horari: de 12h a 14h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 30/04/15 al 13/05/15

IDENTITAT DIGITAL I MENORS
Taller dirigit a pares i fills menors d’edat en el que s’explicaran les delimitacions que hi ha a Internet, el bon i mal ús de les xarxes socials, i la
configuració de la nostra privacitat a la web.

Data: 15 de juny del 2015
Horari: de 16:30h a 18:30h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 11/05/15 al 22/05/15

FORMACIÓ DE CURTA DURADA
INICIA’T AL CONTAPLUS!
Taller on es facilitaran els coneixements bàsics per tal que puguis crear,
editar i compartir documents a la xarxa.

PREZI: Presentacions d’impacte
Taller amb el que aprendràs a fer presentacions d’alt impacte, per a la
feina, currículum, etc.

Introducció a la realitat augmentada
Taller on esbrinarem què és la realitat augmentada i quins usos li
podem donar en el nostre dia a dia.

Xarxes socials: TWITTER
Taller de 6 hores per aprendre els usos, el funcionament i el públic
d’aquesta xarxa social,

Xarxes socials: FACEBOOK
Taller de 6 hores per aprendre els usos, el funcionament i el públic
d’aquesta xarxa social,

Xarxes socials: INSTAGRAM
Taller de 3 hores per aprendre els usos, el funcionament i el públic
d’aquesta xarxa social fonamentada en la realització, edició i publicació
d’imatges.

RECORDA L’ESTIU!
Taller formatiu de 4 hores on aprendràs a elaborar el teu propi àlbum
digital.

Data: 27 i 28 de maig del 2015
Horari: de 16:30h a 18:30h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 13/05/15 al 26/05/15
Data: 22 de juny del 2015
Horari: de 15h a 18h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 8/06/15 al 19/06/15

Data: 17 de juny del 2015
Horari: de 15h a 18h
Cost: : Consultar taula annexa
Inscripcions: del 3/06/15 al 16/06/15

Data: 29 de juny i 1 de juliol del 2015
Horari: de 15h a 18h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 15/06/15 al 26/06/15

Data: 6 i 8 de juliol del 2015
Horari: de de 15h a 18h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 15/06/15 al 26/06/15

Data: 13 de juliol del 2015
Horari: de 15h a 18h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 15/06/15 al 26/06/15

Data: 20 i 21 de juliol del 2015
Horari: de 10h a 12h
Cost: Consultar taula annexa
Inscripcions: del 6/07/15 al 17/07/15

VOLS OBTENIR EL CERTIFICAT OFICIAL
DE MICROSOFT OFFICE 2010?
Ara podràs realitzar al CTC de Masquefa la prova per a l’obtenció del Certificat Oficial
de Microsoft Office com a especialista.
El millor?
•
•

La prova és gratuïta per joves entre 16 i 30 anys
Per a la resta de masquefins/es només te un cost de 10,00€

Aquest examen, que normalment te 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”.
Per què em serveix?
La superació de la prova permet obtenir el títol de MOS (Microsoft Office Specialist), la certificació
oficial i internacional de Microsoft que acredita les competències i coneixements digitals, incrementant
les possibilitats d’ocupabilitat. També és convalidable per crèdits de lliure elecció en diverses
universitats de l’estat.
Com fer-ho?
Només cal que t’adrecis a Masquef@ula, en el CTC de Masquefa:
Avda. Catalunya 58-62
93 772 58 23
ctc@masquefa.net

PÍNDOLES
FORMATIVES 2015
A partir del mes d’abril us oferim un recull de píndoles formatives per l’àrea TIC, és
a dir, tallers de curta durada (3 o 4 hores) que et donen una visió general dels
diferents programes informàtics que hi ha actualment.
Wordpress, Photoshop, Codis QR … segurament són noms que et sonen , oi?
Si en aquesta guia no apareix algun dels cursos que t’agradaria fer, t'animem a que
ens suggereixis quins programes informàtics t’interessen per incloure’ls al
proper catàleg formatiu.
Envia les teves propostes a:
ctc@masquefa.net

PODEU INSCRIURE-US A L’OFERTA FORMATIVA:
Presencialment dirigint-vos al CTC :
Avda.Catalunya, 60
Tel. 93 772 78 28
Horari del centre (excepte festius):
De dilluns a dijous: de 10.00h a 13.00h i de 16.30h a 20.00h
Divendres: de 10.00h a 13.00h i de 16.30h a 19.00h
On line: a les webs
www.ctc.masquefa.net/formacio

LA INFORMACIÓ QUE ES FACILITA EN AQUESTA
GUIA ESTÀ SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS

CTCMasquefa

@AjMasquefa
@CTCMasquefa
@clubfeinamasque

