
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Organitza: 
 
 
 

                 

FORMACIÓ TIC 

Abril-Juliol 
Any 2012 



 

 

Dona’t una Oportunitat (ofimàtica) - 5 mòduls 
 DATA: Del  5 de març al 29 de maig  

HORARI: Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 11.30 h. 
INSCRIPCIONS: A partir de l’1 de febrer 

del 2 al 9 d’abril no hi ha curs 
 

Preparació acTIC nivell bàsic - 3 mòduls (semi presencial) 
 DATA: Del 30 de maig al 20 de juny  

HORARI: dimecres de 10 a 12.30 h. (presencial) 
INSCRIPCIONS: A partir de l’1 d’abril 

 

Certificat digital i tràmits amb l’administració - 1 mòdul 
(curs online) 

 DATA: Del  4 al 15 de juny  
INSCRIPCIONS: A partir de l’1 de maig 

 

Certificat digital i tràmits amb l’administració - 1 mòdul 
(curs online) 

 DATA: Del  2 al 13 de juliol  
INSCRIPCIONS: A partir de l’1 de juny 

 

.  

 

MATI 
 

Proves acTIC                

Tots el s divendres  de 10:00 a 12:30 h. 
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 



Preparació acTIC nivell mitjà - 3 mòduls (semi presencial) 

 DATA: Del 19 d’abril al 31 de maig  
HORARI: dijous de 18 a 19.30 h. (presencial) 

INSCRIPCIONS: A partir de l’1 de març 
 

Preparació acTIC bàsic - 3 mòduls (semi presencial) 
DATA: Del  7 de juny al 19 de juliol 

HORARI: dijous de 18 a 19,30 h. (presencial) 
INSCRIPCIONS: A partir de l’1 de maig 

  Internet i correu electrònic - 2 mòduls 
DATA: Del 23 d’abril al 6 de juny 

HORARI: Dilluns i dimecres de 18 a 19,30 h. 
INSCRIPCIONS: A partir de l’1 d’abril 

 
 

Ofimàtica 2 - 2 mòduls 
DATA: Del 24 d’abril al 12 de juny 

HORARI: Dimarts i dijous de 19,30 a 21  h. 
INSCRIPCIONS: A partir de l’1 d’abril 

 
 

Iniciacio a la informàtica  - 2 mòduls  
DATA: Del 24 d’abril al 12 de juny 

HORARI: dimarts i dijous de 18 a 19,30 
INSCRIPCIONS: A partir de l’1 d’abril 

 
 

 

  
  

  
  
  
  
  

 

 

   

 

TARDA 
 

Recordeu que podeu fer les vostres inscripcions online des del web 

www.masquefa.cat 

 clicant al destacat de la part dreta: 

 

 

http://www.masquefa.cat/


 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·labora:  

 
 
 
LLISTAT DE PREUS 

  

  
EMPADRONATS 

NO 
EMPADRONATS 

1 MÒDUL En actiu 26,00 € 32,50 € 

  Atur 6,50 € 8,13 € 

  Pensionista 13,00 € 16,25 € 

  Família nombrosa 19,50 € 24,38 € 

    2 
MÒDULS En actiu 52,00 € 65,00 € 

  Atur 13,00 € 16,25 € 

  Pensionista 26,00 € 32,50 € 

  Família nombrosa 39,00 € 48,75 € 

    3 
MÒDULS En actiu 78,00 € 97,50 € 

  Atur 19,50 € 24,38 € 

  Pensionista 39,00 € 48,75 € 

  Família nombrosa 58,50 € 73,13 € 

    4 
MÒDULS En actiu 104,00 € 130,00 € 

  Atur 26,00 € 32,50 € 

  Pensionista 52,00 € 65,00 € 

  Família nombrosa 78,00 € 97,50 € 

    5 
MÒDULS En actiu 130,00 € 162,50 € 

  Atur 32,50 € 40,63 € 

  Pensionista 65,00 € 81,25 € 

  Família nombrosa 97,50 € 121,88 € 

    TALLERS   6,00 € 7,50 € 

Recordeu que podeu fer les 
vostres inscripcions online 
des del web 

www.masquefa.cat 

 clicant al destacat de la 
part dreta: 

 

 
CAL TENIR EN COMPTE QUE… 

1.-A les persones que demostrin 
que es troben en situació d’atur, 
assisteixin a un 80% de les classes i  
presentin el rebut de pagament, es 
retornarà l’import de la formació 
segons indicacions de l’ordenança 
reguladora vigent. 

2.-El pagament de la formació s’ha 
de fer efectiu en el moment de la 
inscripció presencial. En el cas 
d’inscripcions online, no es 
validaran fins que es faci el 
pagament en efectiu abans de 
l’inici del curs. Un cop començat el 
curs, en cap cas es retornarà 
l’import.  

3.-La baixa d’un curs s’ha de 
comunicar per escrit. 

4.-Per obtenir el certificat 
d’aprofitament cal assistir a un 80% 
de les classes. 

5.-Us recordem que al CTC està 
prohibit fumar, menjar, beure, 
utilitzar telèfons mòbils i entrar 
animals. 

 

 

http://www.masquefa.cat/

