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+ 40: expertesa, experiència i talent és un projecte que 
pretén afavorir el retorn de dones de més de 40 anys provi-
nents del sector serveis al mercat laboral a través de la mi-
llora de competències i l’eliminació de barreres i elements 
de discriminació.
És un projecte que combinarà la millora de competències 
oferint formació, assessorament especialitzat per la re-
cerca de feina i una campanya de sensibilització per a la 
ciutadania en general i l’empresariat en particular.
Comencem aquest trimestre amb dos cursos d’excel, bàsic 
i avançat, amb la possibilitat que en finalitzar les persones 
puguin acreditar els seus coneixements amb el Microsoft 
Office Specialist.

DATA: del 3 de maig al 21 de juny
HORARI: dimarts i divendres 9.30 
a 11.30h 
PREU: sense cost per a dones 
aturades de Masquefa de més 
de 40 anys provinents del sector 
serveis  (administració i comerç)
MODALITAT: presencial al CTC
INSCRIPCIONS: obertes fins 28 
d’abril
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. 
Professora TIC del CTC

MS.OFFICE EXCEL 
NIVELL 2 
MICROSOFT OFFICE  
AMB CERTIFICACIÓ 
OFICIAL MOS  
SPECIALIST

DATA: del 22 de març al 26 d’abril
HORARI: dimarts i divendres de 
9.30 a 11.30h 
PREU: sense cost per a dones 
aturades de Masquefa de més 
de 40 anys provinents del sector 
serveis  (administració i comerç)
MODALITAT: presencial al CTC
INSCRIPCIONS: obertes fins 17 
de març
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. 
Professora TIC del CTC

MS.OFFICE EXCEL 
NIVELL 1  

Expertesa, 
experiència 
i talent

+info: Servei d’Ocupació
Tècnica Cristina Branera
Telf. 93 772 78 28  Ext. 3 - ctc.serveiocupacio@masquefa.net



Curs d’iniciació al full de càlcul amb el programari 
Microsoft Office Excel. Es treballen conceptes bà-
sics del full de càlcul, format de cel·les i pàgines, 
fórmules bàsiques, creació de gràfics simples i ges-
tió bàsica de dades.

DATA: del 22 de març al 26 d’abril
HORARI: dimarts i divendres de 9.30 a 11.30h  
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones amb coneixements 
ofimàtics bàsics. Tenen prioritat de plaça les 
persones del projecte +40
INSCRIPCIONS: obertes fins 17 de març
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora  del CTC

MS.OFFICE EXCEL NIVELL 1  
(2 mòduls)

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 19 d’abril al 20 de juny
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: Aula Virtual del CTC. Realitza el curs 
al teu ritme dins les dates establertes. Un cop 
confirmada la inscripció rebreu les instruccions 
per accedir amb el material facilitat, fent activitats 
pràctiques i  poder iniciar la formació.
ADREÇAT A: persones amb coneixements 
avançats de navegació i ofimàtica
INSCRIPCIONS: obertes fins 11 d’abril
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC  del CTC 

PREPARACIÓ A LA PROVA 
acTIC NIVELL MITJÀ 
(3 mòduls)

Sessió d’acompanyament per a persones empre-
nedores per dotar d’eines, coneixements i habili-
tats per saber comercialitzar amb èxit una idea, 
producte o servei. Conèixer les fases de venda i 
tècniques per ser més proactius i fer més bons tan-
caments.

DATA: 22 d’abril   
HORARI: 9.00 a 14.00h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT:  presencial al CTC 
ADREÇAT A: persones  emprenedores que 
necessitin treballar les habilitats comercials  
INSCRIPCIONS:  obertes fins 17 d’abril 
IMPARTEIX: Energivity Consulting SL

COM POTENCIAR LES 
HABILITATS COMERCIALS 
SI ETS UNA PERSONA 
EMPRENEDORA  
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Curs avançat del full de càlcul amb el programa-
ri Microsoft Office Excel. Es treballen onceptes 
avançats del full de càlcul, format condicional,  fór-
mules avançades,  fórmules encadenades,  taules 
i gràfics dinàmics. 
També inclou 10 hores en Certificació Microsoft 
Office Specialist. Aquesta certificació permet acre-
ditar oficialment els nostres coneixements en l’ús 
eficient del programari Ms.Office Excel 2016.

DATA: del 3 de maig al 21 de juny
HORARI: dimarts 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. Tenen prioritat de plaça 
les persones del projecte +40
INSCRIPCIONS: obertes fins 28 d’abril
Imparteix: Yolanda Anguita. Professora TIC del CTC

MS. OFFICE EXCEL NIVELL 2
MICROSOFT OFFICE  
AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL 
MOS SPECIALIST  (3 mòduls)

Taller per conèixer les sortides laborals per sectors 
i professions. Aprèn sobre la situació del mercat 
laboral i les vies d’accés. Fes una estratègia de la 
recerca de feina.

DATA: 5 de maig
HORARI: 9.00 a 14.00h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones a partir de 16 anys  
interessades en cercar feina 
INSCRIPCIONS: obertes fins  2 de maig
IMPARTEIX: Francesc Gelida

SORTIDES LABORALS 
ACTUALS

Taller de consolidació i creixement d’empreses per 
conèixer quines són les 5 millors estratègies de fi-
delització que pots aplicar a la teva empresa per-
què gaudeixis d’una cartera de clients fidels. Estra-
tègies d’èxit sobre com convertir als teus clients en 
clients habituals, i que recomanin la teva marca a 
la seva xarxa de contactes, evitant la fuga cap a la 
competència.

DATA: 9 i 16 de maig
HORARI: 9.00 a 13.00h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: empreses, personal directiu i 
responsables d’àrees de màrqueting i comercial
INSCRIPCIONS: obertes fins  3 de maig
COORGANITZA: Consell Comarcal de l’Anoia. 
Anoia Activa
IMPARTEIX: Barrachina Castellà Consulting SLU

CINC ESTRATÈGIES I QUATRE 
TÈCNIQUES INFAL·LIBLES 
PER FIDELITZAR CLIENTS
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Taller per desenvolupar i identificar les teves 
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 
mitjançant el teu DAFO personal. Converteix les 
ocasions en oportunitats i adapta’t al mercat 
laboral a través de les xarxes socials.

DATA: 31 de maig i 1 de juny
HORARI: 9.00 a 13.00h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones a partir de 16 anys  
interessades en cercar feina 
INSCRIPCIONS: obertes fins  26 de maig
IMPARTEIX: Millenium BCN Val SL

LA RECERCA DE FEINA A LES 
XARXES SOCIALS

Sessió d’acompanyament per a persones empre-
nedores per avaluar, explicar, transmetre i fer re-
flexionar a la persona emprenedora sobre quines 
són les bones pràctiques empresarials que garan-
teixen la supervivència més enllà dels cinc primers 
anys de vida de l’empresa. Es posarà el focus als 
10 indicadors que s’han de tenir presents si es vol 
assegurar la supervivència del negoci.

DATA: 2 i 3 de juny 
HORARI: 9.30 a 13.30h 
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC 
ADREÇAT A: persones emprenedores que tinguin un 
projecte o una idea empresarial o petites empreses 
que comencin la seva activitat siguin industrials, de 
servei, comerç o Ecommerce 
INSCRIPCIONS:  obertes fins 29 de maig 
IMPARTEIX: Eulàlia Balañà Quintero

DECÀLEG DE BONES 
PRÀCTIQUES PER 
SOBREVIURE ELS PRIMERS 
ANYS DE VIDA DE L’EMPRESA 
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Curs teòric i pràctic de 8 hores per adquirir els co-
neixements de maneig i conducció de carretons 
elevadors que marca el RD 1215 de la Llei de Pre-
venció de Riscos Laborals per tal de poder certi-
ficar-se com a operador/a conductor de carretons 
elevadors frontals i retràctils.

DATA: 25 de maig
HORARI: 9.00 a 18.00h  (1 hora per dinar)
PREU: 80€ 
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones  a partir de 18 anys. 
Recomanable estar en possessió del carnet de 
conduir
INSCRIPCIONS: obertes fins 18 de maig
IMPARTEIX: Crown Lifts Trucks SL 

CERTIFICACIÓ 
D’OPERADOR/A DE 
CARRETONS FRONTALS I 
RETRÀCTILS 

07
CURS



TAULA DE PREUS CURSOS TIC 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 MÒDUL En actiu 52,00 € 65,00 €

Atur 13,00 € 16,25 €

Pensionista 26,00 € 32,50 €

Família nombrosa 39,00 € 48,75 €

3 MÒDUL En actiu 78,00 € 97,50 €

Atur 19,50 € 24,38 €

Pensionista 39,00 € 48,75 €

Família nombrosa 58,50 € 73,13 €

4 MÒDUL En actiu 104,00 € 130,00 €
Atur 26,00 € 32,00 €
Pensionista 52,00 € 65,00 €
Família nombrosa 78,00 € 97,00 €

5 MÒDUL 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 €

Persones en situació d’atur i empadronades a Masquefa, es retornarà íntegre l’import del curs. En cas que assisteixin al 80 % 
de les classes. Per cursos online hauran d’entregar mínim el 80 % de les activitats pràctiques. El període màxim pel retorn de 
l’import serà d’un mes des de la data de finalització del curs.

Consulteu possibles canvis degut a l’aprovació pendent de l’ordenança reguladora.
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Sessió d’acompanyament per a persones empre-
nedores per proporcionar els consells i suggeri-
ments necessaris que permetin a la persona em-
prenedora iniciar accions de màrqueting i poder 
fer el llançament del seu negoci, tenint en compte 
la situació d’inestabilitat actual. Adquirir una visió 
global del màrqueting necessari per a introduir el 
nostre producte o servei en el mercat amb una es-
tratègia personalitzada.  

DATA: 14 de juliol 
HORARI: 9.30 a 13.30h
PREU: sense cost pels assistents 
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones  emprenedores interessades 
en tenir coneixements de màrqueting i en definir 
una estratègia personalitzada per sortir al mercat 
en els moments actuals 
INSCRIPCIONS: obertes fins 8 de juliol
IMPARTEIX: Barrachina Castellà Consulting SLU

11 CONSELLS DE 
MÀRQUETING PER A 
INICIAR EL TEU NEGOCI EN 
MOMENTS DE CANVI

10
SESSIÓ



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


