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+info: Servei d’Ocupació
Tècnica Cristina Branera
Telf. 93 772 78 28  Ex t. 3
ctc.serveiocupacio@masquefa.ne t

Si t’interessa, demana 
entrevista al servei 
d’ocupació i  participa 
activament en la recerca 
de feina per no perdre’t 
cap oportuni tat. 
T’esperem!

El Servei d’Ocupació de Masquefa torna a posar en marxa els grups de recerca de feina. Es 
tracta de petits grups (màxim 5-6 persones) que estan en una situació similar i que es reuniran 
periòdicament per millorar les seves competències d’accés al mercat laboral.

Es treballaran temes com on trobar les ofertes, com optimitzar el CV, redactar una carta de 
presentació, organitzar-se la recerca, fer autocandidatures... i altres temàtiques a requeriment de les 
persones participants.

GRUPS DE RECERCA DE FEINA

CITA PREVIA



Gestió administrativa dels processos de comercia-
lització i venda dels productes i serveis proporcio-
nats per l’empresa.

DATA: del 8 de maig al 2 de juny
HORARI:  9.15 a 12.15h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: prioritàriament a  dones aturades de 
Masquefa de més de 40 anys provinents del sector 
serveis (administració i comerç).
INSCRIPCIONS: obertes del 3 d’abril al 4 de maig
IMPARTEIX: Sati Formació

TÈCNIQUES 
ADMINISTRATIVES 
COMERCIALS Curs d’iniciació a l’ús de l’ordinador, a la navegació 

per Internet i al correu electrònic.

DATA: del 22 de maig al 12 de juny
HORARI: dilluns, dimecres i divendres
de 9.30 a 11.30h
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones sense coneixements 
d’ofimàtica
INSCRIPCIONS: obertes  del 17 d’abril 
al  15 de maig
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora 
TIC del CTC 

INICIACIÓ A LA INFORMATICA  
NIVELL 1 (2 mòduls)   
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INSCRIPCIONS

Què és un portal de recerca de feina. Portals pú-
blics i portals privats. Característiques, com ins-
criure’s i com fer un ús eficient.

DATA: dijous 20 d’abril 
HORARI:  9.30 a 11.30h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones en recerca activa de feina
INSCRIPCIONS: obertes de l’1 al 18 d’abril   
IMPARTEIX: Andrea Zurita Huelva. Tècnica 
Ocupació Ajuntament de Masquefa

TALLER: PORTALS WEB DE 
RECERCA DE FEINA
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TALLER CURS CURS
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INSCRIPCIONS

Conèixer TikTok com a eina de promoció del nego-
ci. Saber crear i configurar un compte TikTok pro-
fessional. Aprendre a publicar contingut creatiu a 
TikTok i a interpretar les estadístiques de TikTok. 
Aprendre a crear campanyes publicitàries. 

DATA: 16 i 18 de maig   
HORARI: 9.30 a 13.30h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT:  presencial al CTC 
ADREÇAT A: persones emprenedores que volen 
donar a conèixer els seus productes o serveis a 
través de TikTok 
INSCRIPCIONS:  obertes  del 17 d’abril al 10 de 
maig
IMPARTEIX: Meritxell Farrés Garcia. Coaching 
Tecnológico

SESSIÓ D’ACOMPANYAMENT 
PER A PERSONES 
EMPRENEDORES: 
TIKTOK PER A NEGOCIS

04
SESSIÓ

Dins d’aquest curs trobaràs consells i eines per a 
fer un ús segur d’Internet. Compres, navegació, 
gestió de dades, estafes per Internet i fakenews.

DATA: del 5 al 12 de juny
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: tot el públic
INSCRIPCIONS: obertes  de l’1 al  29 de maig
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del 
CTC 

SEGURETAT A LA XARXA
(1 mòdul)

05
CURS

En els últims anys estem sent receptors d’una gran 
quantitat de normatives que afecten a l’esfera del 
treball autònom. Aquest taller tracta d’abordar 
qüestions problemàtiques perquè la persona au-
tònoma estigui informada per endavant i, arribat 
el cas, sàpiga com actuar. 

DATA: 12 i 13 de juny   
HORARI: 9.30 a 13.30h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT:  presencial al CTC 
ADREÇAT A: persones empresàries individuals o 
professionals autònoms amb la seva empresa en 
funcionament. O qualsevol persona interessada a 
aprofundir en diferents temàtiques dels autònoms.
Inscripcions:  obertes  del 8 de maig al 7 de juny
IMPARTEIX: Yolanda Presa Alamillos. YPAproject

TALLER DE CONSOLIDACIÓ I 
CREIXEMENT D’EMPRESES: 
20 COSES QUE ELS 
AUTÒNOMS HAN DE SABER I 
NINGÚ ELS HI EXPLICA 
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En aquest curs, treballarem més en profunditat l’ús 
de l’ordinador, la navegació per Internet, el correu 
electrònic i farem una iniciació al processador de 
textos.

DATA: del 26 de juny al 17 de juliol
HORARI: dilluns, dimecres i divendres 
de 9.30 a 11.30h
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones amb coneixements 
bàsics d’ofimàtica
INSCRIPCIONS: obertes  del 22 de maig 
al  20 de juny 
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del 
CTC 

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA 
NIVELL 2 (2 mòduls)

Creació de presentacions i infografies interactives.

DATA: del 26 de juny al 7 de juliol
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 informàtics 
i ofimàtics bàsics. Formadors, empreses i/o autònoms
INSCRIPCIONS: obertes  del 22 de maig 
al  21 de juny
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del CTC 

CREA CONTINGUTS 
INTERACTIUS AMB GENIALLY   
(1 mòdul)
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INSCRIPCIONS

Aquesta xarxa social s’ha convertit en un dels mi-
tjans de comunicació per excel·lència. Encara no 
l’utilitzes?

DATA: del 19 i 21 de juny
HORARI: dilluns i dimecres de 10.00 a 12.00h
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: tot el públic
INSCRIPCIONS: obertes  del 15 de maig 
al  14 de juny 
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora 
TIC del CTC 

INSTAGRAM
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INSCRIPCIONS

Sessió informativa per a donar a conèixer la infor-
mació bàsica que estan obligats a tenir els establi-
ments comercials en la seva relació amb els con-
sumidors i usuaris.

DATA: dilluns 3 de juliol   
HORARI: 15.00 a 16.30h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT:  presencial al CTC 
ADREÇAT A: comerciants i públic en general
INSCRIPCIONS:  obertes  de l’1 al 27 de juny
IMPARTEIX: Tècnic/a del Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona

XERRADA: INFORMACIÓ 
SOBRE REQUISITS 
MÍNIMS EXIGIBLES ALS 
ESTABLIMENTS COMERCIALS  

10
XERRADA

Aquesta xarxa social s’ha convertit en un dels mi-
tjans de comunicació per excel·lència. Encara no 
l’utilitzes?

DATA: 4 i 6 de juliol
HORARI: dimarts i dijous de 10.00 a 12.00h
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: tot el públic
INSCRIPCIONS: obertes  de l’1 al 27 de juny
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del 
CTC 

TWITTER
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CTC EN DIRECTE A 
INSTAGRAM!     

DATA: 16 de juny
HORARI: 10.30h
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Profesora 
TIC del CTC

CYBERBULLING  
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INSCRIPCIONS

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 €

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

cita prèvia


