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FIRAFUTUR

Fira Futur té com a objectiu orientar els joves envers el seu
futur acadèmic i professional i va adreçada a aquelles persones
que vulguin iniciar estudis postobligatoris. Durant la jornada
es poden consultar estands de diferents centres de formació de
la comarca i rodalies, així com rebre informació o fer un
assessorament individualitzat amb orientadors especialitzats.
Durant el matí, es realitzen xerrades a càrrec de professionals
que expliquen la seva experiència formativa i laboral.

ORIENTA’T PEL TEU
FUTUR PROFESSIONAL

Fàbrica Rogelio Rojo, dijous 8 de març de 10 a 13.30 h i de 16 a 18 h
Més info al Casal de Joves 93 772 85 21 o joventut@masquefa.net
2018 gener

Informació

Horari del CTC

febrer

març

Centre Tecnològic Comunitari (CTC)
Avinguda Catalunya, 60-62
08783 Masquefa
93 772 78 28
ctc@masquefa.net
www.ctc.masquefa.net/formacio

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre octubre

novembre desembre

[ FERTA]
[F RMATIVA]

De dilluns a divendres
de 9 a 13 h i de 16.30 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

Facebook
CTC Ajuntament de Masquefa
CTC – Masquef@ula
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Twitter
@CTCMasquefa
@ClubFeinaMasque

Departament de Benestar Social
i Família

Institut Català
de les Dones

EN

Departament d’Empresa
i Coneixement

Lloc del curs
i inscripcions:
CTC – Av. Catalunya, 60-62
Inscripcions online:
www.masquefa.cat
+info:
CTC – Av. Catalunya, 60-62
Telf. 93 772 78 28
ctc@masquefa.net
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DONA’T UNA OPORTUNITAT – EXPERT
(3 mòduls)

Curs de 30 hores que et permetrà adquirir coneixements
avançats d’Excel.
Data: del 30 de gener al 22 de març
Horari: dimarts i dijous de 9.15 a 11.15 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: consultar taula de preus cursos TIC
Adreçat a: preferentment persones en situació d’atur que
hagin realitzat el curs Dona’t una Oportunitat bàsic
Inscripcions: obertes fins 25 de gener
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Imparteix: Yolanda Anguita – Professora TIC Ajuntament de
Masquefa
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MARCA LA DIFERENCIA:
PREPARA UN BON CURRICULUM

Taller adreçat a persones que vulguin tenir un currículum
actual i atractiu per aconseguir un bon posicionament en les
seleccions de personal.
Data: 26 de gener
Horari: 10.00 a 12.00 h
Lloc: CTC Viver d’Empreses – Av. Catalunya, 60
Adreçat a: persones en situació de recerca de feina
Inscripcions: obertes fins al 24 de gener
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Imparteix: Lara Pèrez del Servei Local d’Ocupació de
Masquefa

AFRONTA AMB ÈXIT UNA ENTREVISTA DE FEINA

Taller per conèixer els elements clau d’una entrevista de feina.
Data: 16 de febrer
Horari: 10.00 a 12.00 h
Lloc: CTC Viver d’Empreses – Av. Catalunya, 60
Adreçat a: persones en situació de recerca de feina
Inscripcions: obertes fins al 14 de febrer
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Imparteix: Lara Pèrez del Servei Local d’Ocupació de
Masquefa

DONA’T UNA OPORTUNITAT – BÀSIC
(5 mòduls)

Curs de 50 hores que et permetrà adquirir coneixements
bàsics del paquet Microssoft Office (Word, Excel, Acces i
Power Point) i aprendràs a navegar per Internet. Possibilitat
de realitzar 100 hores pràctiques en empreses per l’alumnat
que hagi assolit uns coneixements òptims de la matèria i en
funció de la disponibilitat de les empreses col·laboradores.
Dates: del 22 de gener al 21 de març
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9.15 a 11.15 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: consultar taula de preus cursos TIC
Adreçat a: preferentment persones en situació d’atur amb
pocs coneixements d’ofimàtica
Inscripcions: obertes fins 17 de gener
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Imparteix: Yolanda Anguita – Professora TIC Ajuntament de
Masquefa

TALLER DE MANTENIMENT INFORMÀTIC
PREVENTIU

Taller que et permetrà adquirir coneixements per poder
mantenir tu mateix el teu ordinador lliure de virus i en bon
funcionament.
Dates: 30 de gener i 1 de febrer
Horari: 12.00 a 13.30 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: consultar taula de preus cursos TIC
Inscripcions: obertes fins 26 de gener
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Imparteix: Yolanda Anguita – Professora TIC Ajuntament de
Masquefa

COM POTENCIAR EL MEU NEGOCI
A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

Taller que donarà recursos per a saber potenciar
el negoci a la xarxa.
Dates: 19, 21, 26 i 28 de febrer
Horari: 14.00 a 16.00 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: sense cost pels alumnes
Adreçat a: persones emprenedores que estan planificant el
seu projecte, empresaris individuals o autònoms amb la seva
empresa en funcionament
Inscripcions: obertes fins 14 de febrer
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Imparteix: Yolanda Anguita – Professora TIC Ajuntament de
Masquefa
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TALLER DE WHATSAPP

Taller per aprendre a utilitzar Whatsapp i les seves
prestacions: enviar fotos, vídeos, contactes, fer grups, etc.
Dates: 23 i 25 de gener
Horari: 10.00 a 11.30 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: consultar taula de preus cursos TIC
Adreçat a: Gent Gran
Inscripcions: obertes fins 19 de gener
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Imparteix: Yolanda Anguita – Professora TIC Ajuntament de
Masquefa
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CERTIFICAT OFICIAL DE MICROSOFT
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COMPTABILITAT BÀSICA PER AUTÒNOMS

Taller de 4 hores que et permetrà adquirir coneixements
bàsics sobre la comptabilitat dels autònoms i/o empresaris
individuals: situació fiscal, facturació, societats i eines de
confecció de llibres obligatoris comptables.
Data: 26 de març
Horari: 9.30 a 13.30 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: sense cost pels alumnes
Adreçat a: persones emprenedores que estan planificant el
seu projecte, empresaris individuals o autònoms amb la seva
empresa en funcionament.
Inscripcions: obertes fins el 21 de març
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Imparteix: Jordi Rubio – Asesoría Jorusa, S.L.
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Certificat oficial de Microsoft Office Specialist possibilita,
a tot aquell que hagi superat la prova, acreditar-se com a
especialista de WORD, EXCEL, ACCES i POWER POINT,
acrediantant a la vegada, competències i coneixements
digitals. 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”.
Data i horari: dies i hores concertades
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: la prova té un cost de 10€ per persona
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Beca.MOS és un projecte desenvolupat per:

Amb el suport de:

EXÀMENS acTIC

Certificat oficial que emet la Generalitat de Catalunya i que
possibilita, a tot aquell que hagi superat la prova, acreditar un
determinat nivell de competències TIC davant de qualsevol
empresa o administració. Nivells de coneixement bàsic, mitjà i
avançat.
Data: divendres
Horari: 12.00 a 14.00 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
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 de l'acTIC:
http://actic.gencat.cat
Inscripcions: http://actic.gencat.cat
Organitza: Ajuntament de Masquefa i Generalitat de
Catalunya
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TALLER IMPRESSORES 3D:
CONEIX LES IMPRESSORES 3D, ELS PROGRAMES
ASSOCIATS I COM IMPRIMIR OBJECTES (3 h)
Amb aquest taller descobriràs com funcionen les impressores
3D, com s’imprimeixen els objectes i quins són els programes
associats.
Data: 16 de març
Horari: de 10.00 a 13.00 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: sense cost pels alumnes
Inscripcions: obertes fins 12 de març
Organitza: Ajuntament de Masquefa
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COMMUNITY MANAGER (42 h)

Aquest curs et permetrà adquirir un nou perfil laboral molt
demandat per les empreses actualment. Aprendràs a
gestionar el projecte online d’una empresa.
Dates: del 23 de febrer al 23 de març
Horari: de dilluns a divendres de 19.00 a 21.00 h
Lloc: CTC Masquef@ula – Av. Catalunya, 62
Preu: sense cost pels alumnes
Adreçat a: preferentment persones en situació d’atur i perfil
adminsitratiu amb domini d’ofimàtica
Inscripcions: obertes fins a 19 de febrer
Organitza: Ajuntament de Masquefa
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EDUCAR SENSE CRIDAR

Donar estratègies i instruments als pares i mares per educar
amb serenitat i coherència.
Data: 31 de gener
Horari: 17.00 a 19.00 h
Lloc: Biblioteca de Masquefa
Adreçat a: pares i mares amb fills entre 3 i 16 anys
Inscripcions: del 8 al 26 de gener a educació@masquefa.net
o trucant al 93 772 50 30
Organitza: Ajuntament de Masquefa i les AMPA de les escoles
El Turó, Font del Roure, Vinyes Verdes i de l’Institut de
Masquefa
Imparteix: Alba Castellví. Educadora, sociòloga i mediadora
www.albacastellvi.cat
+ Info: les AMPA ofereixen el servei de monitoratge dels
infants, entre 3 i 12 anys, de les famílies assistents

TAULA DE PREUS CURSOS TIC
1 MÒDUL

En actiu
Atur
Pensionista
Família nombrosa
2 MÒDULS
En actiu
Atur
Pensionista
Família nombrosa
3 MÒDULS
En actiu
Atur
Pensionista
Família nombrosa
4 MÒDULS
En actiu
Atur
Pensionista
Família nombrosa
5 MÒDULS
En actiu
Atur
Pensionista
Família nombrosa
TALLERS

EMPADRONATS
26,00 €
6,50 €
13,00 €
19,50 €
52,00 €
13,00 €
26,00 €
39,00 €
78,00 €
19,50 €
39,00 €
58,50 €
104,00 €
26,00 €
52,00 €
78,00 €
130,00 €
32,50 €
65,00 €
97,50 €
6,00 €

NO EMPADRONATS
32,50 €
8,13 €
16,25 €
24,38 €
65,00 €
16,25 €
32,50 €
48,75 €
97,50 €
24,38 €
48,75 €
73,13 €
130,00 €
32,50 €
65,00 €
97,50 €
162,50 €
40,63 €
81,25 €
121,88 €
7,5 €

Persones en situación d’atur i empadronades a Masquefa, es retornarà íntegre
l’import del curs. 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.

