


 
Data: 28 de gener de 2015 
Horari: de 10:00h a 12:00h 
Preu: Gratuït 
Inscripcions: del 12/01/15 al 27/01/15  

 

 
Data: 25 de febrer de 2015 
Horari: de 10:00h a 12:00h 
Preu: Gratuït 
Inscripcions: del 04/02/15 al 24/02/15  

 

Data: 25 de març de 2015 
Horari: de 10:00h a 12:00h 
Preu: Gratuït 
Inscripcions: del 04/03/15 al 24/03/15  

Data: 11,12 i 13 de febrer de 2015 
Horari: de 9:30h a 12:30h 
Preu: Gratuït 
Inscripcions: del 21/01/15 al 10/02/15  

Trobar feina a través del FACEBOOK  
 
Taller formatiu que aborda els aspectes clau del programa Facebook per 
tal de facilitar l’inserció laboral. 

TWITTER per buscar feina 
 
Descobreix amb aquest taller formatiu un nou canal com és Twitter  per 
trobar feina. 

LINKEDIN com a portal d’ocupació 
 
Taller   formatiu en el que  coneixeràs  d’una forma  més detallada com 
navegar per aquest portal de feina. 

Tècniques de recerca de feina 
 
Seminari formatiu on s’ofereixen les eines bàsiques en la recerca de feina. 

CLUB DE LA FEINA VIRTUALCLUB DE LA FEINA VIRTUAL   
 
Busques feina o vols millorar en el teu lloc de tre ball? 
 

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). 



  

Formació OcupacionalFormació Ocupacional   
 

 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a l’Àrea d’O-
d’Ocupació de l’Ajuntament de Masquefa una subvenció per a portar 
a terme els següent  curs formatiu: 
 
 

ANGLÈS: ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 

 

Objectiu: 
Formar a l’alumne/a en l’àmbit de l’administració i l’atenció al públic 
en anglès per tal de resoldre de manera correcte i fluïda les situacions 
d’atenció al client en llengua anglesa. 
 
Sortides Professionals: 
La  persona  participant  adquirirà competències concretes d’atenció 
al públic en l' idioma anglès. 
 
Perfil de l’alumnat: 

• Estar aturat i inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya 
• Si ets menor de 24 anys, és important que estiguis inscrit al 

programa de Garantia Juvenil. 
• Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar 
• Experiència acreditable en el sector administratiu:  

secretari/ària o telefonista/recepcionista 
• Assistència obligatòria. 
 

 
 

 
 

  

Data prevista: Del 30/12/14 al 24/04/15 
Durada: 220 hores. De 10:00h a 13:00h 
Preu: Gratuït 
Inscripcions: del 16/12/14 al 22/12/14  



Coneix l’ESPAI EMPRÈN! 
 
Presentació d’ aquest  nou servei  gratuït  de l’Ajuntament  adreçat a 
emprenedors/es. 

Aprendre a generar oportunitats de vendes 
 
Seminari en el que entendràs quins són els nous escenaris competitius 
per tal de generar més oportunitats de vendes. 

 

 
Data: 23 de gener de 2015 
Horari: A  les 12:00h 
Gratuït 
Inscripcions: del 8/01/15 al 22/01/15  

Data: 6 de febrer de 2015 
Horari: de 10:00h a 11:30h 
Gratuït 
Inscripcions: del 22/01/15 al 5/02/15  

Vendre en temps de difícils: 5 Claus per l’estratèg ia  
comercial 
 
Seminari on aprendràs  com  identificar  i  implementar  les  habilitats 
essencials del comercial efectiu 

Els punts claus per redissenyar el punt de venda  
 
Taller pràctic amb el que aprendràs a redissenyar el punt de venda per 
tal que aquest esdevingui més rendible. 

ESPAI EMPRÈN: L’objectiu del meu negoci 
 

Taller on exploraràs quin és l’objectiu real del teu negoci i t’emportaràs 
eines que t’ajudin a clarificar la definició de la missió, visió i valors del 
teu projecte empresarial. 

ESPAI EMPRÈN: Planificar amb MindMaps  
 
Taller formatiu on t’introduiràs en aquesta eina que et permet adquirir els 
coneixements bàsics per fer una foto d’ on estàs i cap a on has d’anar, 
per tal d’observar tot el què cal abordar per aconseguir-ho. 

Data: 6 de març de 2015 
Horari: de 10:00h a 11:30h 
Gratuït 
Inscripcions: del 19/02/15 al 5/03/15  

Data: 23 de febrer de 2015 
Horari: de 10:00h a 11:30h 
Gratuït 
Inscripcions: del 9/02/15 al 20/02/15  

Data: 23 de març de 2015 
Horari: de 18:30h a 20:30h 
Gratuït 
Inscripcions: del 9/03/15 al 20/03/15  

LOPD: Deures que te la empresa i l’autònom en  
contractació segons  la Llei de Protecció de dades.   
 
Sessió informativa on es concretaran quins són els deures que tenen les 
empreses i autònoms en la contractació de personal, segons la llei 
LOPD 15/1999. 

Data: 9 de març de 2015 
Horari: de 10:00 a 11:30h 
Gratuït 
Inscripcions: del 16/02/15 al 6/03/15  

Data: 9 de febrer de 2015 
Horari: de 14:15h a 16:15h 
18,00 € 
Inscripcions: del 26/01/15 al 6/02/15  



 
 

 
Si ets emprenedor/a de Masquefa o rodalies, descobreix: 
 
 

L’ESPAI EMPRÈNL’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.  
 
 
És per aquest motiu que a partir del mes de gener de 2015 s’inicia l’Espai Emprèn, 
un espai de trobada que pretén crear sinèrgies entre totes les persones que estant 
generant o han generat ja un projecte professional, així com posar al seu abast una 
sèrie de recursos de forma gratuïta. 
 
 
La persona emprenedora podrà: 
 

• 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 . 

 
 
Per rebre més informació sobre aquest nou espai gratuït, et convidem a venir a la 
presentació de l’Espai Emprèn , el proper 23 de gener de 2015 a les 12:00h a la 
Sala d’Actes del CTC de Masquefa.  
 
 
        Participa-hi! 

“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.” 



Nivell 1 15,00€ 

Nivell 2 20,00€ 

Nivell 3 25,00€ 

Dates: Tots els divendres 
Horari: De 12:00h a 14:00h 
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 a la Web d’AcTIC. 

 
Inscripcions: http://actic.gencat.cat 

Dóna't una oportunitat - Ofimàtica 
 
Curs de 50 hores (5 mòduls) adreçat a persones amb coneixe-
ments bàsics d’informàtica que volen reciclar-se en l’ús del pa-
quet d’ofimàtica Microsoft Office:  
 

• Power Point  2010 
• Word 2010 
• Excel 2010 
• Office Access 2010 

 

Informàtica per a gent gran (tarda) 
 
Curs  d’informàtica  de  30 hores (3 mòduls)  adreçat  a  
persones majors de 60 anys. Per a la inscripció al curs cal 
acreditar coneixements bàsics d’informàtica: 
 
Contingut formatiu: 
 

• Navegació per Internet 
• Correu electrònic i xarxes Socials 
• Ús del sistema operatiu 

Exàmens TIC 
 
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 

Curs de preparació a l’AcTIC (Nivell mitjà) 
 
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 26/01/15 al 27/03/15  
Horari: Obert i cada 15 dies: divendres de 10h a 14h 
Preu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripcions: del 8/01/15 al 23/01/15  

 Empadronats No Empadronats 

En actiu 78,00€ 97,50€ 

Atur 19,50€ 24,38€ 

Pensionista 39,00€ 48,75€ 

Fam. nombrosa 58,50€ 73,13€ 

Dates: Del 27/01/15 al 21/04/15  
Horari: dimarts dimecres i dijous de 10:00h a 11:30h 
Preu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripcions: del 12/01/15 al 25/01/15  

 

 Empadronats No Empadronats 

En actiu 130,00€ 162,50€ 

Atur 32,50€ 40,63€ 

Pensionista 65,00€ 81,25€ 

Fam. nombrosa 97,50€ 121,88€ 

Dates: Del 26/01/15 al 01/04/15  
Horari: dilluns i dimecres de 15:30h a 17:00h 
Preu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscripcions: del 12/01/15 al 25/01/15  

 Empadronats No Empadronats 

En actiu 78,00€ 97,50€ 

Atur 19,50€ 24,38€ 

Pensionista 39,00€ 48,75€ 

Fam. nombrosa 58,50€ 73,13€ 



VOLS OBTENIR EL CERTIFICAT OFICIAL VOLS OBTENIR EL CERTIFICAT OFICIAL 

DE MICROSOFT OFFICE 2010?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 PÍNDOLES   

FORMATIVES 2015FORMATIVES 2015  
 
A partir del mes d’abril  us oferirem un recull de píndoles formatives per l’àrea TIC , 
és a dir, formacions de curta durada (3 o 4 hores) que et donin uns visió general dels 
diferents programes informàtics que hi ha actualment. 
 

Wordpress, Photoshop, Codis QR … segurament són noms que et sonen , oi? 
 

 
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 



El viatge de primària a secundària 
 
Taller dirigit a pares i mares amb fills/es a 5è i 6è de primària, en el que 
es tractarà: 

• Característiques de cada etapa. 
• Canvis que es produeixen. 
• La importància de l’assessorament i la informació. 
• L’entrada en l’adolescència. 
• Com ajudar als alumnes, pares i mares en la nova etapa. 

 

Lloc: Biblioteca de l' Institut de Masquefa 
Data: 18 de febrer de 2015 
Horari: a les 17:00h 
Gratuït  
Inscripcions: Truca  al  937725030 o  envia  un  

e-mail a espaifamilia@masquefa.net indicant 
el nombre d’assistents. 

PODEU INSCRIURE-US A L’OFERTA FORMATIVA: 
 

Presencialment dirigint-vos al CTC : Avda. Catalunya,60 
       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 la web www.ctc.masquefa.net/formacio 

LA INFORMACIÓ QUE ES FACILITA EN AQUESTA GUIA ESTÀ 

SUBJECTA A POSSIBLES CANVIS 

CTC Ajuntament de Masquefa @clubfeinamasque 


