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Fitxa informació del curs 

Taller: Utilitzes el teu mòbil per a la recerca 

de feina?  
 

 
 

NORMATIVA: 
 

1. Les persones inscrites al curs rebreu una confirmació de la recepció de la vostra 

sol·licitud al  correu electrònic  o per SMS, segons l’opció que  hagueu escollit. 
2. Uns dies abans de començar el curs rebreu al vostre  correu electrònic o 

Whatsapp  la confirmació o denegació de la plaça amb les instruccions 

oportunes. 

3. La baixa voluntària s'ha de comunicar per escrit al registre de l’Ajuntament de 

Masquefa màxim 48 hores abans de que comenci el curs. 

GESTIÓ CENTRE TECNOLÒGIC COMUNITARI - CTC 

CONTINGUT Taller per conèixer diferents aplicacions mòbils que tenen com a finalitat 

afavorir el procés de recerca de feina. Es treballarà l’ús de les aplicacions, el 

registre d’aquestes, la gestió de les ofertes, la creació del currículum en les 

diferents APPS, entre d’altres. És necessari portar l’Smarthpone propi, ja que 

l’activitat serà de caràcter pràctic i els participants gestionaran les aplicacions a 

través del seu telèfon.    

DATA 27 de gener 2022 

HORARI 09.30h a 12.00h 

PREU Gratuït 

LLOC DE REALITZACIÓ CTC  Avda. Catalunya nº 60 

MODALITAT Presencial 

ADREÇAT A Persones a partir de 16 anys interessades a cercar feina 

NOMBRE D’ALUMNES El curs es durà a terme sempre que hi hagi un mínim de 3 alumnes inscrits 

IMPARTEIX Cristina Branera Gubern 
Andrea Zurita Huelva 
Servei d’Ocupació Local 

INSCRIPCIONS  Obertes fins 24 de gener 

 Online: Ajuntament de Masquefa – Tràmits  https://masquefa.cat/tramits/ 

 Presencial: CTC  Avda. Catalunya nº 60 

https://masquefa.cat/tramits/
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4. Si supereu el 80% de les activitats del curs en el termini establert, tindreu dret a 

disposar d’un certificat d’assistència. 

5. És obligatori contestar el qüestionari de valoració del curs per poder rebre el 

certificat d’assistència 

6. Per accedir al centre és obligatòria la desinfecció de les mans a  l’entrada , la 

mascareta correctament col·locada cobrint el nas i la boca i mantenir la distancia 

mínima  d’1,5m a l’interior. 

7. No podrà participar cap persona al curs que presenti simptomatologia 

compatible amb la covid-19, ni que tingui prova positiva per covid 19 o hagi 

estat designada com a contacte estret d’un cas positiu en els 10 dies anteriors o 

que tingui un convivent amb sospita de covid a l’espera de confirmació. 

 
 


