


Seminari: 
Tècniques bàsiques de recerca de feina 

 

Data: 20, 21 i 22 de maig de 2014 
Horari: de 9:30 a 12:30h 
Preu: gratuït 
Inscripcions: del 22 d’abril al 19 de maig 

 Lloc: CTC . Centre Tecnològic Comunitari 

 Inscripcions presencials: 

 CTC - Av. Catalunya, 60 

Inscripcions online:  

www.ctc.masquefa.net/formacio 

+info: 937727828  

Manipulació d’aliments 
 

 Bonificat per a treballadors/es  
 

 

Data: 8 de maig del 2014 
Horari: de 8:30 a 14:30h 
Preu: 40€ 
Inscripcions: del 7 d’abril al 6 de maig 

Podeu sol·licitar al CTC el servei de bonificació per a formació de persones 
treballadores. 
 
Totes les empreses que tinguin com a mínim, un treballador/a donat d’alta a 
la Seguretat Social, tenen disponible una quantitat de diners, els quals hi    
tenen dret, sempre i quan es gastin en formació pels treballadors/es. 
 
Qualsevol formació és bonificable, com la Prevenció de Riscos Laborals,    
diferents llengües, Ofimàtica, Carnets de Manipuladors d’Aliments,           
Carretoners, Protecció de Dades, ... 

 

Seminari: 
Tècniques avançades de recerca de feina 

 

Data: 4, 5 i 6 de juny de 2014 
Horari: de 9:30 a 12:30h 
Preu: gratuït 
Inscripcions: del 5 de maig al 3 de juny 

Curs de conductor/a carretó elevador   

 Bonificat per a treballadors/es  
 
 

 

Data: 28 de maig del 2014 
Horari: de 8:00 a 14:00h 
Preu: 120€ 
Inscripcions: del 22 d’abril al 26 de maig 
 
Data: 28 de maig del 2014 
Horari: de 15:00 a 21:00h 
Preu: 120€ 
Inscripcions: del 22 d’abril al 26 de maig 



CLUB DE LA FEINA VIRTUAL 
Les persones que busquen feina o bé volen millorar el seu lloc de treball disposen del Club de la Feina 
Virtual que ha posat en marxa el Centre Tecnològic Comunitari per ajudar-los a accedir, de manera       
online, a les ofertes  laborals i també a diversos serveis i materials d’ajut en el procés de recerca de  
feina i en la preparació de les seves candidatures. 

 

Amb l’entrada en funcionament d’aquesta plataforma virtual –a la qual es pot accedir des del web del 
CTC (www.ctc.masquefa.net), en la pestanya Servei d’Ocupació - els usuaris s’estalvien haver-se de 
desplaçar fins al Centre Tecnològic, al mateix temps que tenen garantit el servei els 365 dies de l’any 
les 24 hores del dia. 

 

Des del Club de la Feina Virtual es pot accedir a les xarxes de recerca activa de feina Xaloc (de la        
Diputació) i Feina Activa (de la Generalitat), així com a d’altres canals com ara borses de treball a       
Internet, borses de treball per buscar feina a l’estranger, empreses de treball temporal i empreses de 
selecció de personal. 

 

Es pot consultar un ampli ventall de material d’orientació i tècniques de recerca de feina, per exemple 
sobre el currículum i l’entrevista de feina, un diccionari de competències, un dossier de recerca de    
feina per competències o una eina per a definir l’objectiu professional.  També s'hi poden trobar diver-
sos manuals relacionats amb la recerca activa d’un lloc de treball. 

 

Amb la posada en marxa d’aquest servei l’Ajuntament vol aprofitar la gran eficàcia que ha demostrat 
l’aplicació de les noves tecnologies en el procés de recerca de feina. 

SERVEI PER AJUDAR A BUSCAR 

 FEINA AMB LES TIC 

 

El Club de la Feina disposa d’un servei per donar 

suport a les persones que han de fer tràmits   

relacionats amb la recerca de  feina i l’ocupació 

mitjançant les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació. 
 

Un cop a la setmana –els dimarts, de 12 a 1 del 

migdia- aquestes persones tenen a la seva      

disposició, en una de les aules de Masquef@ula, 

la tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament, Cristina 

Branera, per resoldre els seus dubtes i ajudar-les 

a utilitzar les TIC per fer diferents tràmits, com 

per exemple aconseguir l’historial de vida      

laboral, renovar la demanda d’ocupació de   l’-

Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), in-

scriure’s a portals d’Internet d’ofertes laborals, 

aconseguir el certificat del Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC) o apuntar-se a un curs de   

formació ocupacional, entre altres. 
 

El nou servei està obert tant als usuaris del Club 

de la Feina com a la resta de persones que    

necessitin suport o resoldre dubtes puntualment 

per realitzar aquests tràmits amb les TIC. 



Lloc: Masquef@ula 

CTC . Centre Tecnològic Comunitari 

      Inscripcions presencials: CTC - Av. Catalunya, 62 

Inscripcions online: www.masquefa.cat/formació 

+info: 937725823 

Dona’t una oportunitat - Ofimàtica 
[5 mòduls] 
Modalitat: Presencial 

 

Data: del 28 d’abril al 26 de juny del 2014 
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 09:45 a 11:45h. 
Inscripcions: del 1 al 25 d’abril 
 

  EMPADRONATS NO EMPADRONATS     EMPADRONATS NO EMPADRONATS 

1 MODUL En actiu 26,00 € 32,50 € 4 MODULS 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 MODULS En actiu 52,00 € 65,00 € 5 MODULS 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 MODULS 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. 

Exàmens ACTIC 
 

Tots els divendres de 10 a 12h al Centre Tecnològic Comunitari. 
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. 
 

+ inf: https://actic.gencat.cat/  

Full de càlcul avançat amb Ms. Office Excel 2010 
[2 mòduls] 
Modalitat: Presencial 

 

Data: del 28 d’abril al 28 de maig del 2014 
Horari: dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00h 
Inscripcions: del 1 al 25 d’abril 

Iniciació al full de càlcul amb Ms. Office Excel 2010 
[2 mòduls] 
Modalitat: Presencial 

 

Data: del 30 d’abril al 30 de maig del 2014 
Horari: dimecres i divendres de 09:45 a 11:45h 
Inscripcions: del 1 al 29 d’abril 



Els masquefins podran fer  
al CTC la prova per obtenir el      

certificat oficial de Microsoft Office 
 

 

El Centre Tecnològic Comunitari ofereix la possibilitat de fer prova que permet 
obtenir el certificat oficial de Microsoft Office 2010, el qual acredita les            
competències digitals que es tenen en l’ús dels programes Word, Excel i Power 
Point, una formació cada vegada més sol·licitada per les empreses. 

La prova la podran fer preferentment els joves entre 16 i 30 anys –ja que es    
tracta del programa ‘Beca.MOS: treballant per l’ocupabilitat de les persones     
joves’- però també els masquefins d’altres edats que vulguin obtenir la titulació. 
Es podran examinar gratuïtament d’un dels tres programes (Word, Excel i Power 
Point) o de tots tres. 

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. 
L’acreditació MOS també és convalidable per crèdits de lliure elecció en diverses 
universitats de l’estat. 

Fins ara, a més de pagar l’examen, els masquefins que volien fer la prova havien 
de desplaçar-se fora del municipi. Amb aquesta mesura l’Ajuntament vol ajudar 
els vilatans en general, i els joves en particular, a ampliar el seu currículum per 
augmentar, així, les possibilitats de trobar feina. 

 

Més informació: 
Masquef@aula 
Av. Catalunya, 62 
93 772 58 23 
ctc@masquefa.net 

Consultar a Masquef@ula les beques disponibles

 per a joves o persones en situació d’atur. 



Adreçat a comerços, empreses i persones emprenedores 

Lloc: CTC . Centre Tecnològic Comunitari 

 Inscripcions presencials:  

CTC - Av. Catalunya, 60 

Inscripcions online: 

 www.masquefa.cat/formació 

+info: 937727828  

Xerrada:  
Com crear un blog pel meu negoci amb wordpress 

 

Data: 27 d’abril del 2014 
Horari: de 15:00 a 17:00h 
Preu: gratuït 
Inscripcions: del 7 al 22 d’abril 

Xerrada:  
Crea’t un perfil del teu negoci a les xarxes socials 

 

Data: 2 de juny del 2014 
Horari: de 15:00 a 17:00h 
Preu: gratuït 
Inscripcions: del 19 al 28 d’abril 

Curs: 
Màrqueting amb pressupost reduït 

 

Data: 28 d’abril, 5, 12, 19 i 26 de maig del 2014 
Horari: de 14:00 a 17:00h 
Preu: gratuït 
Inscripcions: de l’1 al 25 d’abril 



Taller: “El viatge de primària a secundària” 
 

Lloc: Biblioteca de l’Institut de Masquefa 
Data: 9 d’abril del 2014 
Horari: a les 18:00h 
Inscripcions: del 31 de març al 9 d’abril 

Inscripcions online enviant correu electrònic a 
 espaifamilia@masquefa.net 

 o trucant al 937725030 

Taller: “L’autoestima i l’adolescència” 
 

Lloc: Biblioteca de l’Institut de Masquefa 
Data: 6 de maig del 2014 
Horari: a les 18:00h 
Inscripcions: del 22 d’abril al 6 de maig 

Xerrada: Com puc preparar un menú equilibrat? 
 

Lloc: Biblioteca Municipal de Masquefa 
Data: 8 de maig del 2014 
Horari: a les 17:00h 
Inscripcions: del 22 d’abril al 8 de maig 

Taller de la Memòria I 
 

Data: del 6 al 29 de maig de 2014 
Horari: dimarts i divendres de 10:30 a 11:30h 
Preu: gratuït 
Inscripcions: del 22 d’abril al 2 de maig 

El CTC compta amb un espai web específic per a temes de formació 
 

S’hi pot accedir des d’una pestanya de la mateixa pàgina web del CTC o des de www.ctc.masquefa.net/

formacio. S’hi pot trobar informació sobre els cursos que el centre organitza regularment i també la Guia d’Ofe-

rta Formativa per a persones adultes, amb la programació de tota la formació del trimestre. 

A més, des d’aquest espai es poden fer les inscripcions online als cursos que estan programats. També            

incorpora un formulari electrònic perquè els vilatans interessats en la formació puguin fer les seves consultes 

online. La secció s’anirà ampliant amb tot tipus de recursos i informació relacionats amb l’àmbit de la formació. 

 www.ctc.masquefa.net/formacio 



LA INFORMACIÓ QUE ES FACILITA EN AQUESTA GUIA ESTÀ 

SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS 

 +INFORMACIÓ 
 CTC . Centre Tecnològic Comunitari 

Avinguda Catalunya, 60 

08783 Masquefa 

 93 772 78 28 

ctc@masquefa.net 

  www.ctc.masquefa.net 

Podeu trobar la versió actualitzada al web municipal 

www.masquefa.cat i a www.ctc.masquefa.net/formacio 

Tota la formació organitzada pel CTC té places limitades i 

l’accés és per rigorós ordre d’inscripció. 

CTC Ajuntament de Masquefa @clubfeinamasque 

http://www.ctc.masquefa.net

