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Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- 
amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

CURS DE 

FORMACIÓ OCUPACIONAL

COMUNICACIÓ EN 

LLENGÜES ESTRANGERES: 

ANGLÈS N2
OBJECTIU:

Expressar-te i interactuar, de forma oral i escrita, en situacions quotidianes; comprendre i produir textos breus 

de temes generals que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

ADREÇAT A PERSONES:

• Aturades i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.

• Nivell acadèmic mínim de Graduat Escolar.

• Es realitzarà una prova de nivell equivalent a A1.

•	 Al	fina
litzar,	l’a

juntament	ofer
irà,	sens

e	cost,	fe
r	l’exam

en	oficia
l	de	nive

ll	A2	(Ca
mbridge).

CALENDARI:

Dates: del 6/2/2023 al 09/05/2023  Durada: 220 hores  Horari: De dilluns a divendres de 09.00 a 12.30h 

(excepte els mòduls complementaris i el de Prevenció de Riscos Laborals. S’informarà oportunament)  Lloc: CTC 

Preu: Sense cost per l’alumne/a  Asistència obligatòria.

INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS:

Preinscripcions obertes fins el 31/01/2023

Presencial: CTC Centre Tecnològic Comunitari

Av Catalunya 60,  Masquefa, Tel 937727828 o ctc@masquefa.net

Online: https://masquefa.cat/tramits/



Curs avançat d’edició de text amb el programari 
Microsoft Office Word, conceptes avançats.
Inclou la possibilitat de presentar-se a la Certi-
ficació de Microsoft Office Specialist. Aquesta 
certificació permet acreditar oficialment els nos-
tres coneixements en l’ús eficient del programari 
Ms.Office Word 2016. 
El preu d’aquesta prova és habitualment de 150€ 
però està subvencionada i el cost que haurà d’as-
sumir l’alumne que vulgui presentar-se és de 20€.

DATA: del 16 de gener al 17 de febrer
HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 11.30h 
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: per realitzar aquest curs cal superar una 
prova de nivell
INSCRIPCIONS: obertes  del 22 de desembre al 10 de 
gener
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. 
Professora TIC del CTC 

MS. OFFICE WORD NIVELL 2 
(3 mòduls)

Sessió informativa per conèixer què és la formació 
ocupacional, conèixer l’oferta més propera, requi-
sits i pre-inscripcions.

DATA: 19 de gener
HORARI: 10.00 a 11.30h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones a partir de 16 anys  
interessades en cercar feina
INSCRIPCIONS: obertes del 2 al 17 de gener 
IMPARTEIX: Cristina Branera Gubern i Andrea 
Zurita Huelva. Tècniques Ocupació Ajuntament de 
Masquefa

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ 
OCUPACIONAL?    
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INSCRIPCIONS

L’acTIC és l’acreditació oficial en competències de 
la tecnologia i la comunicació de la Generalitat de 
Catalunya i és una certificació molt valorada en 
processos selectius i d’oposició donant fins a 2 
punts de mèrits.
Aquest curs té l’objectiu de guiar en l’estudi per a la 
preparació de la prova acTIC Nivell Mitjà.
Es farà una sessió per videoconferència de presen-
tació del curs.

DATA: del 16 de gener al 16 de març
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: Aula Virtual del CTC. Realitza el curs al 
teu ritme dins les dates establertes, amb el material 
facilitat i fent activitats pràctiques. Un cop confirmada 
la inscripció rebràs les instruccions per accedir.
ADREÇAT A: persones amb coneixements avançats 
de navegació i ofimàtica
INSCRIPCIONS: obertes  del 22 de desembre al 10 
de gener
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC  del CTC

PREPARACIÓ A LA PROVA 
acTIC NIVELL MITJÀ  
(3 mòduls)
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En aquest curs treballarem com crear PDF, PDF 
editable, com signar-los digitalment… i tot amb 
eines gratuïtes.

DATA: de l’1 al 17 de febrer
PREU: sense cost per l’alumne
MODALITAT: Aula Virtual del CTC. Realitza el curs al 
teu ritme dins les dates establertes, amb el material 
facilitat i fent activitats pràctiques. Un cop confirmada 
la inscripció rebràs les instruccions per accedir
ADREÇAT A: Persones amb coneixements bàsics 
d’ofimàtica
INSCRIPCIONS: obertes  del 2 al  23 de gener
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del CTC 

DOCUMENTS PDF AMB EINES 
GRATUÏTES 

04
CURS

Què són les oposicions? On surten les convoca-
tòries? Quina documentació necessito? Com es 
selecciona el personal? Què és el CIDO?

DATA: 16 de febrer
HORARI:  9.30 a 12.00h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones interessades en presentar-
se a convocatòries a l’administració pública
INSCRIPCIONS: obertes del 16 de gener  al  14 de 
febrer 
IMPARTEIX: Cristina Branera Gubern i Andrea 
Zurita Huelva. Tècniques Ocupació Ajuntament de 
Masquefa

OFERTES DE FEINA A 
L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA

05
TALLER

Curs avançat del full de càlcul amb el programari 
Microsoft Office Excel, conceptes avançats del full 
de càlcul, format condicional,  fórmules avança-
des,  fórmules encadenades,  taules i gràfics dinà-
mics.
Inclou la possibilitat de presentar-se a la Certi-
ficació de Microsoft Office Specialist. Aquesta 
certificació permet acreditar oficialment els nos-
tres coneixements en l’ús eficient del programari 
Ms.Office Excel 2016. 
El preu d’aquesta prova és habitualment de 150€ 
però està subvencionada i el cost que haurà d’as-
sumir l’alumne que vulgui presentar-se és de 20€.

DATA: del 24 de febrer al 31 de març
HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 11.30h 
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: per realitzar aquest curs cal haver superat 
una prova de nivell. 
INSCRIPCIONS: obertes  del 
23 de gener al  17 de febrer
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. 
Professora TIC del CTC 

CURS MS. OFFICE EXCEL 
NIVELL 2 (3 mòduls)
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Taller per conèixer el funcionament del portal 
d’ocupació d’InfoJobs.  Aprendràs els principals 
consells claus per fer un bon ús de l’aplicació i ser 
seleccionat a les ofertes de feina. A més, coneixeràs 
quin és el millor horari per dur a terme la recerca 
de feina i quan apuntar-se a les ofertes per tal que 
la candidatura tingui èxit. T’assabentaràs dels 
aspectes claus que utilitzen els reclutadors per fer 
la criba de selecció i com poder accedir a ella. 

DATA: 16 de març
HORARI: 10.00 a 12.00h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones a partir de 16 anys  
interessades en cercar feina 
INSCRIPCIONS: obertes del 20 de febrer al 14 de 
març
IMPARTEIX: Cristina Branera 
Gubern i Andrea Zurita Huelva. 
Tècniques Ocupació 
Ajuntament de Masquefa

MILLORA LES TEVES 
POSSIBILITATS DE SER 
SELECCIONAT A INFOJOBS

Píndoles formatives on es treballen els coneixe-
ments considerats bàsics per poder fer uns instàn-
cia genèrica, identificar-se digitalment, fer sol·lici-
tuds i escanejar documents per adjuntar-los, etc.

DATA: del 17 al 28 d’abril
HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 
11.30h 
PREU: sense cost per l’alumne
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones amb coneixements bàsics de 
domini de l’ordinador
INSCRIPCIONS: obertes  del 13 de març al  11 d’abril
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del CTC

B@SICS 
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Disseny gràfic per crear publicacions per xarxes, 
presentacions, pòsters, vídeos....

DATA: del 13 al 31 de març
PREU: sense cost per l’alumne 
MODALITAT: Aula Virtual del CTC. Realitza el curs al 
teu ritme dins les dates establertes, amb el material 
facilitat i fent activitats pràctiques. Un cop confirmada 
la inscripció rebràs les instruccions per accedir.
ADREÇAT A: persones amb coneixements ofimàtics 
bàsics. Formadors, empreses, autònoms...
INSCRIPCIONS: obertes del 13 de febrer al 6 de març
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del CTC 

DISSENYA AMB CANVA
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PREU PER MÒDUL EMPADRONATS NO EMPADRONATS

En actiu 20,00 € 20,00 €

Atur        0 € 20,00 €

Pensionista 13,00 € 20,00 €

Família nombrosa 13,00 € 20,00 €

Online: https://masquefa.cat/tramits/
Presencials: CTC

INSCRIPCIONS

TAULA DE PREUS CURSOS TIC
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+ 40: expertesa, experiència i talent és un projecte 
que pretén afavorir el retorn de dones de més de 40 
anys provinents del sector serveis al mercat laboral 
a través de la millora de competències i l’eliminació 
de barreres i elements de discriminació.

És un projecte que combina la millora de competències oferint formació, 
assessorament especialitzat per la recerca de feina i una campanya de 
sensibilització per a la ciutadania en general i l’empresariat en particular.
Als cursos d’aquesta guia pots trobar el logo +40 indicant quines són les 
formacions relacionades amb aquest projecte.



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

Recordeu que tots els nostres serveis són amb cita prèvia.

La informació que es facilita en aquesta guia pot estar subjecta 
a canvis. Disposeu de la informació actualitzada a:
www.ctc.masquefa.net/formacio

CTC Ajuntament de Masquefa
CTC-Masquef@ula

@CTCMasquefa
@ClubFeinaMasque CTCMasquefa CTCMASQUEFA


