RECEPCIONISTA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
Curs de 110 hores, emmarcat en el projecte d’Anoia Activa, dirigit a persones que tenen un nivell
formatiu mínim de qualificació (ESO o equivalent) i que es troben en situació d’atur.
Lloc: CTC de Masquefa (Av. Catalunya, 60)
Data: del 4 d’octubre al 3 de novembre de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: fins el 31 de juliol a través del web ‘www.anoiaproject.cat’
Imparteix: Consell Comarcal de l’Anoia
+ Info: 93 772 78 28 o bé a evasalgado@anoia.cat
Aquesta acció està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte "Treball a
les 7 comarques" i amb el finançament del ‘Servicio Público de Empleo’.

LA COMUNICACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA
Taller per conèixer i saber aplicar elements i tècniques de comunicació que us ajudaran a
diferenciar-vos de la resta de candidatures en el procés de recerca de feina.
Lloc: CTC de Masquefa (Av. Catalunya, 60)
Data: 24, 26 i 27 d’octubre de 9.15 h a 12.15 h
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: del 3 al 20 d’octubre al CTC o bé online a www.ctc.masquefa.net/formacio
Imparteix: Efectiva Comunicació
+ Info: 93 772 78 28

CURS DE CONEIXEMENTS LABORALS
Curs dirigit a persones estrangeres majors de 16 anys, per tal que adquireixin les
competències laborals i de formació necessàries que l’ajudin a decidir el seu camí
professional i fer front al món laboral. Amb aquest curs s’assoleix el mòdul B del circuit
per obtenir el Certificat d’Acollida.
Lloc: Casal de Joves de Masquefa (c/ Santa Clara 16-22 a La Fàbrica Rogelio Rojo)
Data: els dilluns 12, 19 i 26 de setembre i 3 i 10 d’octubre de 9.15 h a 12.15 h
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: de l’1 al 9 de setembre al CTC
Imparteix: Consell Comarcal de l’Anoia - Àrea de Ciutadania i Convivència.
+ Info: 93 772 78 28

Apropa’t a l’empresa!
Apropa’t a l’empresa! és un projecte realitzat conjuntament els ajuntaments de Masquefa i Piera i amb el
suport de la Diputació de Barcelona.
Si busqueu feina, el programa us dona l’oportunitat d’escoltar de primera mà el què busquen les
empreses, tant en relació a les oportunitat laborals com el què valoren de les candidatures que reben.
Hi haurà quatre trobades amb empreses, la primera respon al títol “Què fan les empreses amb el meu
CV?” on consultories de l’àmbit de recursos humans explicaran quines competències busquen
actualment les empreses, quines són aquelles informacions del CV que valoren i quines són supèrflues,
a més d’explicar les claus per a que el nostre CV sigui atractiu.
QUÈ FAN LES EMPRESES AMB EL MEU CURRÍCULUM?
Lloc : Casal de Joves i Grans de Piera (Pl. Mar i Cel, 1 a Piera)
Data: 19 de juliol de 2016
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: de l’ 1 al 15 de juliol al Servei d’Ocupació de Masquefa (serveiocupacio@masquefa.net)
Imparteix: diferents empreses de l’entorn de RRHH
+ Info: 93 776 00 76 (Piera) o bé 93 772 78 28 (Masquefa)
Una altra de les novetats del programa d’enguany és la realització d’un ‘Speed Dating’, una manera
d’entrenar l'autocandidatura i el networking. La finalitat d’aquesta acció és oferir la possibilitat de practicar
aquestes habilitats en un entorn simulat.
SPEED DATING: ENTRENA L’AUTOCANDIDATURA
Lloc : Foment de Piera (c/ de la Plaça, 17 a Piera)
Data: 6 i 9 de setembre de 2016
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: Us podeu adreçar al
Servei d’ Ocupació de Masquefa de l ‘1 de juliol al 5 d’agost (ctc.serveiocupacio@masquefa.net)
Servei d’ Ocupació de Piera fins el 31 d’agost (empresaiocupacio@ajpiera.cat)
Imparteix: Anna Fló, Consultora
+ Info: 93 776 00 76 (Piera) o bé 93 772 78 28 (Masquefa)
La resta d’activitats que es realitzaran seran tres trobades amb empreses: una multisectorial amb
8 empreses dels sectors més punters de la comarca i dues específiques dels àmbits que més moviment
estan tenint: logística i informàtica.
També es podran realitzar tallers de millora de competències, la programació dels quals es podran
consultar properament pels canals habituals de la difusió de formació.

TREBALLADOR AUTÒNOM: informa’t de totes les obligacions i drets que tens.
Curs adreçat a aquelles persones emprenedores que vulguin conèixer de forma global la figura de
l’empresari individual o treballador autònom, des de totes les seves vessants, analitzant tots els
seus drets i obligacions i incidint en els ajuts, beneficis fiscals i de seguretat social. També es
donarà a conèixer l’abast de la llei de l’estatut del treball autònom.
Lloc: CTC Masquefa (Av. Catalunya, 60)
Data: 3 i 4 d’octubre de 9.30 h a 12.30 h
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: del 5 al 26 de setembre
Imparteix: Unió de Treballadors Autònoms de Catalunya - CTAC

MÀRQUETING DIRECTE: promoció d’un negoci amb pocs recursos.
Curs on podràs aprendre a dissenyar l’estratègia de màrqueting directe més adequada per al teu
negoci, conèixer les diferents eines de màrqueting directe que ens han de permetre potenciar la
relació amb el mercat i aprendre a elaborar un pla de màrqueting directe d’un negoci.
Lloc: CTC Masquefa (Av. Catalunya, 60)
Data: 14 de novembre de 10 h a 14 h
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: del 17 d’octubre al 9 de novembre
Imparteix: Focalizza, assistència comercial i màrqueting, SL

CERTIFICACIÓ EN MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Curs per 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 d’infeccions alimentàries.
Lloc: CTC Masquefa (Av. Catalunya, 60)
Data: 12 de desembre de 9.30 h a 14.30 h
Preu: 30 € (certificació inclosa)
Inscripcions: del 16 de novembre al 5 de desembre
Imparteix: Nutrició Infantil i Familiar

Inscripcions presencials: CTC - Av. Catalunya, 60
Inscripcions online: www.ctc.masquefa.net/formacio
+info: 93 772 78 28

“El Programa integral de foment de l’emprenedoria està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació i pel Fons Social Europeu i
està emmarcat en el programa Catalunya Emprèn. Aquest programa està regulat per l’Ordre EMO/75/2015, de 7 d’abril, de modificació de
l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre”

INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
[ 3 Mòduls]
Curs de 30 hores d’ofimàtica dirigit a majors de 60 anys.
Lloc: Masquef@ula (Av. Catalunya, 62)
Data: del 15 de setembre a l’1 de desembre de 9.30 h a 11 h
Preu: consultar la taula de preus
Inscripcions: obertes fins el 12 de setembre
Imparteix: Yolanda Anguita, Professora TIC del CTC

INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
[ 3 Mòduls]
Curs de 30 hores d’ofimàtica dirigit a majors de 60 anys.
Lloc: Masquef@ula (Av. Catalunya, 62)
Data: del 4 d’octubre al 20 de desembre. Dimarts i dijous de 16 h a 17.30 h
Preu: consultar la taula de preus
Inscripcions: obertes fins el 26 de setembre
Imparteix: Albert Castillo, Professor TIC

INFORMÀTICA AVANÇADA PER A GENT GRAN
[ 3 Mòduls]
Curs de 30 hores d’ofimàtica dirigit a majors de 60 anys.
Lloc: Masquef@ula (Av. Catalunya, 62)
Data: del 3 d’octubre al 21 de desembre. Dilluns i dimecres de 16 h a 17.30 h
Preu: consultar la taula de preus
Inscripcions: obertes fins el 26 de setembre
Imparteix: Albert Castillo, Professor TIC

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.
Lloc: Masquef@ula (Av. Catalunya, 62)
Data: del 26 de setembre al 23 de novembre. Dilluns, dimecres i divendres de 9.15 h a 11.15 h
Preu: consultar la taula de preus
Inscripcions: obertes fins el 20 de setembre
Imparteix: Yolanda Anguita, Professora TIC del CTC
Amb la col·laboració de l’ Institut
Català de les Dones

Inscripcions presencials: Masquef@ula-Av. Catalunya, 62
Inscripcions online: www.ctc.masquefa.net/formacio
+info: 93 772 58 23

CURS DE PREPARACIÓ A LA CERTIFICACIÓ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
[ 1 Mòdul ]
Curs adreçat a aquelles persones que vulguin certificar-se en alguna de les especialitzacions de
Microsoft: WORD, EXCEL, ACCESS o bé POWER POINT per tal d’ampliar coneixements, millora del
currículum, etc.
Lloc: Masquef@ula (Av. Catalunya, 62)
Data: del 12 al 16 de desembre de 9.30 h a 11.30 h
Preu: consultar la taula de preus
Inscripcions: obertes fins el 5 de desembre
Imparteix: Yolanda Anguita, Professora TIC del CTC

EDICIÓ DE CALENDARI 2017 I POSTALS DE NADAL
[ 1 Mòdul ]
Curs de 10 hores dirigit a persones que vulguin editar imatges i usar-les per fer postals de Nadal i
elaborar un calendari personalitzat pel proper any.
Lloc: Masquef@ula (Av. Catalunya, 62)
Data: del 19 al 23 de desembre de 9.30 h a 11.30 h
Preu: consultar la taula de preus
Inscripcions: obertes fins el 12 de desem bre
Imparteix: Yolanda Anguita, Professora TIC del CTC

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 professora
TIC i ella us ajudarà a resoldre’ls.
Lloc: Masquef@ula (Av. Catalunya, 62)
Data: s’agendarà data segons la disponibilitat de la professora TIC
Preu: sense cost per l’alumne
Inscripcions: Cal demanar cita prèvia a la recepció de Masquef@ula del CTC o bé a ctc@masquefa.net
Imparteix: Yolanda Anguita, Professora TIC del CTC

TAULA DE PREUS DELS CURSOS DE FORMACIÓ TIC
1 MO DUL

2 MO DULS

3 MO DULS

EMPADRONAT S

NO
EMPADRONAT S

EMPADRONAT S

NO
EMPADRONAT S

En actiu

26,00 €

32,50 €

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 €

4 MO DULS

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.

CERTIFICAT 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 aproximat de 12 € per especialitat
La superació de la prova permet: Obtenir el títol de MOS (Microsoft Office Specialist), acreditar les
competències i coneixements digitals, incrementar les possibilitats d’ocupabilitat i convalidar crèdits de
lliure elecció en diverses universitats
Al CTC disposeu d’una aula oberta, tots els divendres de 11.30 h a 14 h, així com una plataforma de
formació a distància on trobareu el material necessari per tal de fer autoformació.
Només cal que us adreceu a Masquef@ula, en el CTC de Masquefa:
Av. Catalunya, 62
93 772 58 23
ctc@masquefa.net

EXÀMENS 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
Lloc: Masquef@ula (Av. Catalunya, 62)
Data: tots els divendres de 12 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.
Nivell 1

15,00€

Nivell 2

20,00€

Nivell 3

25,00€

** Consulteu més bonificacions al web d’acTIC: http://actic.gencat.cat
Inscripcions: http://actic.gencat.cat
Organitza: Ajuntament de Masquefa.
Per a més informació referent a les proves de l’acTIC, podeu adreçar-vos a ctc@masquefa.net o demanar
cita prèvia a la recepció de Masquef@ula per inscriure-us a les sessions d’orientació amb la professora
TIC del CTC.

CATALÀ BÀSIC
Curs de 45 hores dirigit a persones estrangeres que ja tinguin nocions de català i a gent
que, tot i que entén el català, no l’utilitza habitualment.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca de Masquefa (c/ Rogelio Rojo, 5-9)
Data: del 26 de setembre al 21 de desembre, els dilluns i dimecres de 9.30 h a 11.30 h
Preu: 13,27 € tot el curs. Les persones aturades gaudiran d’un 70% de descompte i els pensionistes,
aturats i família nombrosa o monoparental gaudiran d’un 50% de descompte.
Inscripcions: Les persones interessades caldrà que facin una preinscripció del 13 al 20 de setembre al
CTC, ja que el dia 21 de setembre estaran convocades a fer una prova de nivell. Els dies 22 i 23 de
setembre hauran de formalitzar la inscripció
Organitza: Ajuntament de Masquefa, Consell Comarcal de l’Anoia i Consorci de Normalització Lingüística
Requisits: Adreçat a persones alfabetitzades sense nivell de català o bé amb una noció mínima.

ANGLÈS
Curs d’anglès de diferents nivells dirigit a adults i infants.
Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny. Consultar els diferents horaris segons el nivell
Preu:
nens: 25 €/mes socis i 29 €/mes no socis
adults: 48 €/mes socis i 55 €/mes no socis
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

FRANCÈS
Curs de francès de diferents nivells dirigit a adults i infants.
Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny. Consultar els diferents horaris segons el nivell
Preu:
nens: 25 €/mes socis i 29 €/mes no socis
adults: 48 €/mes socis i 55 €/mes no socis
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

PREPARACIÓ EXAMEN PROVA D’ACCÉS A CFGM
Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Lloc: Sala d’Actes del CTC (Av. Catalunya, 60)
Data: del 3 d’octubre del 2016 al 27 d’abril del 2017, de dilluns a dijous de 9.30 h a 13.30 h
Preu: 50 € per alumne i curs
Inscripcions: del 7 al 13 de setembre al CTC (Av. Catalunya 60)
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Requisits: Poden accedir al curs persones que no disposen del Graduat d’Educació Secundària
Obligatòria (ESO) i que tenen 17 anys complerts o que els compleixin durant l’any de la realització de la
prova (2017).

PREPARACIÓ EXAMEN PROVA D’ACCÉS A CFGS
Cicle Formatiu de Grau Superior
Lloc: Sala d’Actes del CTC (Av. Catalunya, 60)
Data: del 3 d’octubre del 2016 al 27 d’abril del 2017, de dilluns a dijous de 15.30 h a 20 h
Preu: 75 € per alumne i curs
Inscripcions: del 14 al 20 de setembre al CTC (Av. Catalunya 60)
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Requisits: Tenir 18 anys, si es té el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família o grup
d’itineraris del CFGS que es vol fer; o tenir 19 anys o més, o fer-los durant l’any de la realització de la
prova (2017).

DIBUIX I PINTURA
Classes de desenvolupament personal des de l’àmbit de l’art.
Lloc: c/ Major, 123
Horari: dimarts de 10 h a 12 h i de 15 h a 17 h; i dimecres i dijous de 18.30 h a 20.30 h
Preu: 30 €/mes - opció 1 dia i 53 €/mes - opció 2 dies
Inscripcions: obertes tot l’any en el lloc de realització
Organitza: Associació Artística Missatgers
+ Info: 93 772 72 89

BALL DE BASTONS
Classes per aprendre la tradicional i centenària dansa de ball de bastons.
Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: divendres de 17 h a 19 h
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

AULA DE MÚSICA
Classes de solfeig, expressió i llenguatge musical, guitarra clàssica i elèctrica, piano, saxo, baix,
contrabaix, bateria, trompeta i clarinet. Les classes les impartirà un mestre i músic en actiu i
estaran adreçades a totes les edats des dels 3 anys.
Lloc: La Torre de Cal Tenas (Plaça Josep Mª Vila s/n)
Horari: depèn de l’edat
Preu: depèn de l’activitat
Inscripcions: de l’1 al 9 de setembre, de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h a la Torre de Cal Tenas
Organitza: Associació Aula Musical L’Alzinar - Cal Tenas
+ Info: 93 131 83 11

PIXAFOCS I CAGASPURNES, COLLA DE DIABLES DE MASQUEFA
Formar part de la colla de diables de Masquefa Pixafocs i Cagaspurnes.
Lloc: Recinte Rogelio Rojo (c/ Santa Clara s/n)
Horari: diumenges de 19 h a 20 h
Preu: consultar amb l’entitat
Inscripcions: Local de la Colla de Diables de Masquefa. C/ Santa Clara, recinte Rogelio Rojo s/n.
Organitza: Pixafocs i Cagaspurnes, Colla de diables de Masquefa
+ Info: pixafocsicagaspurnes@gmail.com

BALLS DE SALÓ
Classes de vals vienès, tango, samba, rumba, bolero, txa txa txa, etc.
Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo (c/ Santa Clara s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny, els dijous de 21 h a 22.30 h
Preu: 31€/parella socis i 40€/parella no socis (mensual)
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

CANT CORAL
Classes de cant coral de cançó tradicional.
Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny, els dilluns de 21.30 h a 23 h
Preu: 14 €/trimestre
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

ESCOLA DE TEATRE
Classes de mímica, cinema, caracteritzacions, maquillatge i altres tècniques per experimentar i gaudir
del teatre.
Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny. Els dilluns de 21.45 h a 23.15 h adults i de 18.30 h a 20 h infants.
Preu: 23€/mes soci i 33€/mes no soci
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

DIBUIX MANGA
Classes de dibuix per iniciar-se en l’animació de còmics.
Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny. Els divendres de 18.30 h a 20 h adults i de 17 h a 18.30 h infants.
Preu: 21 €/mes socis i 31 €/mes no socis
Inscripcions: oficines de L’Alzinar
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

BODY FORM
Gimnàstica de manteniment per tonificar i enfortir la musculació: barres, peses, relaxació, etc.
Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny, els dimarts i dijous de 9.15 h a 10.15 h o de 19.30 h a 20.30 h
Preu: 24€/mes soci i 34€/mes no soci
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

BODY FORM SUAU
Gimnàstica de manteniment dirigida a gent gran per tonificar i enfortir la musculació.
Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny, els dimarts i dijous de 10.15 h a 11.15 h
Preu: 24€/mes soci i 34€/mes no soci
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

TALLER DE PATCHWORK
Treballs manuals per aprendre la tècnica de patchwork.
Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny, els dimarts de 16.30 h a 18.30 h
Preu: 26€/mes soci i 30€/mes no soci
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

CURS DE IOGA
Exercicis de ioga per enfortir l’energia interna del cos, la flexibilitat i resistència.
Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny, els dilluns i dimecres de 15.15 h a 16.15 h o de 21 h a 22 h
Preu: 38€/mes soci i 48€/mes no soci
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

TENNIS TAULA
Classes de tennis taula per adults i infants.
Lloc: Recinte Rogelio Rojo (c/ Santa Clara s/n)
Horari: de dilluns a divendres de 19 h a 21 h
Preu:
menors de 14 anys: 24 €/quota anual de soci i 3 quotes de 15 €/trimestre
adults: 48 €/quota anual de soci i 3 quotes de 15 €/trimestre
Inscripcions: Recinte Rogelio Rojo s/n, nau B
Organitza: Masquefa Tennis Taula Club
+ Info: 608 353 716 o bé a tennisamasquefa@gmail.com

TAEKWONDO
Curs de preparació per als exàmens de pas de cinturó.
Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny. Consultar els diferents horaris segons l’ edat.
Preu: 29 €/mes socis i 37 €/mes no socis
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

BÀSQUET
Pràctica i coneixements tècnics de basquetbol.
Lloc: Pavelló municipal de Masquefa
Horari: dimarts, dijous i divendres tarda/vespre
Preu: 20 €/inscripció i 25 €/quota mensual
Inscripcions: demanar full d’inscripció al pavelló o mitjançant correu electrònic
Organitza: Club Bàsquet Masquefa
+ Info: clubasquetmasquefa@gmail.com

ESCOLA DE PÀDEL
Cursos d’iniciació i tecnificació de pàdel per infants i adults. Classes individuals i grupals.
Lloc: Pistes de pàdel de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Horari: del 15 de setembre al 20 de juny. Horaris a convenir.
Preu: consultar preus a l’Alzinar
Inscripcions: oficina de L’Alzinar (Pl. de l’estació s/n)
Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural
+ Info: 93 772 68 61 o bé a alzinar@ateneus.cat

EL CASTELL DE MASQUEFA, COM ERA MASQUEFA AL SEGLE XI
Xerrada a càrrec de Alfred Mauri, que està dins la programació de Cafès amb Història.
Lloc: Biblioteca de Masquefa (c/ Rogelio Rojo, 5-9)
Data: dissabte 10 de setembre a les 18 h
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: no cal inscriure's
Organitza: Ajuntament de Masquefa
+ Info: 93 772 50 30

MAGNOLIA
Concert a càrrec de Magnolia, que està dins la programació de Masquefa Sona Bé.
Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo (c/ Santa Clara s/n)
Data: diumenge 18 de setembre
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: no cal inscriure's
Organitza: Ajuntament de Masquefa
+ Info: 93 772 50 30

VISITA GUIADA AL CASTELL DE GELIDA
Sortida cultural per admirar la bellesa arquitectònica del castell de Gelida.
Lloc: Gelida
Data: dissabte 1 d’octubre
Preu: a determinar
Inscripcions: del 5 al 23 de setembre a l’Ajuntament de Masquefa
Organitza: Ajuntament de Masquefa
+ Info: 93 772 50 30

EL GÒTIC CATALÀ: UN ESTIL TRANSFORMADOR
Xerrada a càrrec d’Oriol Cos, que està dins la programació de Cafès amb Història.
Lloc: Biblioteca de Masquefa (c/ Rogelio Rojo, 5-9)
Data: dissabte 22 d’octubre a les 18 h
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: no cal inscriure's
Organitza: Ajuntament de Masquefa
+ Info: 93 772 50 30

ON LA BRISA ENS PORTI
Concert a càrrec de Barcelona Nova Fusió, que està dins la programació de Masquefa Sona Bé.
Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo (c/ Santa Clara s/n)
Data: diumenge 23 d’octubre
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: no cal inscriure's
Organitza: Ajuntament de Masquefa
+ Info: 93 772 50 30

VISITA GUIADA AL BARRI GÒTIC DE BARCELONA
Sortida cultural per visitar el barri gòtic de Barcelona.
Lloc: Barcelona
Data: dissabte 12 de novembre
Preu: a determinar
Inscripcions: del 5 al 21 d’octubre a l’Ajuntament de Masquefa
Organitza: Ajuntament de Masquefa
+ Info: 93 772 50 30

BACK AND LIVE IN MASQUEFA
Concert a càrrec de Big Dani Pérez Sextet, que està dins la programació de Masquefa Sona Bé.
Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo (c/ Santa Clara s/n)
Data: diumenge 13 de novembre
Preu: sense cost pels assistents
Inscripcions: no cal inscriure's
Organitza: Ajuntament de Masquefa
+ Info: 93 772 50 30

ESCOLA DE MARES I PARES
Tallers formatius per a mares i pares amb fills entre 6 i 12 anys dins el Programa ‘Créixer amb
Família’ de la Generalitat de Catalunya.
Les sessions són:
T’estimo tal com ets?
Ho he provat tot, però no em fa cas!
Vols dir que ja està ordenat?
Als nens els cotxes i a les nenes les nines?
Jugar serveix? Aprenem jugant?
Sessió monogràfica i de tancament de cicle.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca de Masquefa (c/ Rogelio Rojo, 5-9)
Data: del 18 d’octubre al 29 de novembre de 17 h a 19 h
Preu: sense cost per l’alumne
Inscripcions: del 14 de setembre al 14 d’octubre presencialment a l’Ajuntament (c/ Major 93), per telèfon
al 93 772 50 30 o bé per e-mail a espaifamilia@masquefa.net

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

HORARI D’ESTIU:
Del 25 al 29 de juliol i de l’1 al 5 d’agost i del 29 al 31 d’agost de 9 h a 14 h.
Tancat del 8 al 28 d’agost (ambdós inclosos)
La informació que es facilita en aquesta guia
pot estar subjecta a canvis.
Disposeu de la informació actualitzada a:
www.ctc.masquefa.net/formacio

