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PROJECTE TTT: TALENT, TREBALL I TECNOLOGIA A MASQUEFA
L’any 2021 l’ajuntament va començar a treballar en una diagnosi sobre el
sector logístic de la mà d’un ajut de la Diputació de Barcelona.
Un cop acabada la diagnosi s’ha detectat que cal donar resposta a les
necessitats de les empreses i garantir la millora de l’ocupabilitat de les
persones participants al projecte. Apropar les persones en cerca d’ocupació
en el sector logístic a l’ús de les tecnologies 4.0.

És per això que des de la Regidoria d’Estratègies per a
l’Ocupació s’ha organitzat la formació Connecta amb
la logística 4.0

Aquesta formació pretén donar resposta a les persones
que volen ocupar llocs de treball al sector logístic tant
en magatzem com en oficines.
La formació consta de tres mòduls que es poden combinar per fer diversos
itineraris en funció del lloc de treball de personal de magatzem o personal
d’administració.

FORMACIÓ
MÒDUL 1

MÒDUL 2

MÒDUL 3

Introducció a la
logística 4.0 (10h)

Digitalització i
tecnologies de la
logística 4.0 i ús de
dispositius (40h)

Màrqueting digital
(30h)

DATA:
del 19 i 20 de
setembre

DATA:
del 21 al 30 de
setembre

DATA:
del 3 al 10 d’octubre

HORARI:
de 9.00 a 14.00 h

HORARI:
de 9.00 a 14.00 h

HORARI:
de 9.00 a 14.00 h

ITINERARI 1:

ITINERARI 2:

ITINERARI 3:

Personal de
magatzem

Personal
d’administració

Personal de
magatzem i
administració

MÒDUL 1 I 2

MÒDUL 1 I 3

MÒDUL 1 , 2 I 3

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

Les persones a l’atur empadronades a Masquefa que es formin
en les TIC al CTC ho podran fer de forma totalment gratuïta
L’Ajuntament de Masquefa ha adoptat una nova mesura que referma la seva aposta per a promocionar les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC), reduir les conseqüències provocades per la bretxa digital, i donar suport i dotar a les persones en situació d’atur
de les eines i recursos necessaris per a facilitar la seva inserció laboral i garantir la seva alfabetització en les TIC.
I és que a partir d’ara totes aquelles persones en situació d’atur i empadronades a Masquefa que duguin a terme formacions
en les TIC al Centre Tecnològic i Comunitari (CTC) ho podran fer de forma 100% gratuïta.

+info: CTC
Telf. 93 772 78 28 - ctc.@masquefa.net

Atents a les novetats que ofereix el CTC sobre l’ACTIC
A partir del mes de setembre s’ampliaran els horaris dels exàmens,
que també es duran a terme els dimarts al matí.
A partir del pròxim mes de setembre el Centre Tecnològic Comunitari (CTC)
de Masquefa incorporarà diferents novetats relacionades amb l’ACTIC, la
certificació acreditativa de la competència digital.
La primera d’elles és que s’ampliaran els dies en els que es duen a terme
els exàmens per a aquesta acreditació, que es fan al CTC com a centre
col·laborador de l’ACTIC. Així les proves es realitzaran els dimarts en horari
de matí i de tarda i els dijous en horari de tarda.
Les inscripcions es poden
formalitzar en aquest enllaç.
D’altra banda, cal destacar que també s’oferirà un curs online de preparació
per a la prova de nivell mitjà. Aquest es durà a terme del 19 de setembre al
25 de novembre i les inscripcions es podran formalitzar de l’1 d’agost al 13
de setembre (preu a consultar).
I finalment, cal recordar que el CTC disposa d’un servei d’informació sota
cita prèvia per a totes aquelles persones que vulguin resoldre dubtes o
requereixin assessorament. Podeu enviar un correu electrònic a l’adreça
ctc@masquefa.net o trucar al telèfon al 93 772 78 28.

CURS DE PREPARACIÓ A LA
PROVA acTIC NIVELL MITJÀ
DATA: del 19 de setembre al 25 de novembre
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
Modalitat: Aula Virtual del CTC.
ADREÇAT A: persones amb coneixements avançats de
navegació i ofimàtica
INSCRIPCIONS: obertes de l’1 d’agost fins 13 de setembre

01

02

03

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA
(1 mòdul)

PREPARACIÓ A LA PROVA
acTIC NIVELL MITJÀ
(3 mòduls)

ITINERARI OFIMÀTIC:
MS.WORD 2016 (1 mòdul)

CURS

CURS

Conceptes bàsics d’informàtica, familiarització
amb l’ús del sistema operatiu, cerca i navegació
per Internet, gestió i organització d’arxius.
DATA: del 5 al 16 de setembre
HORARI: 12.30 a 13.30h
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones sense coneixements ofimàtics
INSCRIPCIONS: obertes de l’1 d’agost a l’1 de
setembre
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del
CTC

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 presentació del curs.
DATA: del 19 de setembre al 25 de novembre
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 de l’1 d’agost al 13 de
setembre
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del
CTC

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

CURS

Aprendre a crear documents de text òptims utilitzant correctament les eines que el processador
de textos Ms.Office Word proporciona: format de
pàgina i de font, aplicació i creació d’estils de font
i paràgraf, salts i numeració de pàgina, generació
d’índex, inserció de taules, imatges i objectes,
configuració d’hipervincles i combinació de correspondència.
DATA: del 21 al 30 de setembre
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 basics
d’ofimàtica i/o que necessitin reciclar-se
INSCRIPCIONS: obertes del 8 d’agost al 13 de
setembre
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del
CTC
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CONNECTA AMB LA LOGÍSTICA 4.0

04

05

06

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A
LA LOGÍSTICA 4.0

MÒDUL 2: DIGITALITZACIÓ
I TECNOLOGIES DE
LA LOGÍSTICA I ÚS DE
DISPOSITIUS DIGITALS

MÒDUL 3: MÀRQUETING
DIGITAL A LA LOGÍSTICA 4.0

CURS

CURS

CURS

Introducció a la logística, logística 4.0, la cadena
de subministres, el Lean, logística inversa i competències professionals a la logística 4.0.
DATA: 19 i 20 de setembre
HORARI: 9.00 a 14.00h (10 hores)
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones amb interès per treballar al
sector logístic, preferentment amb graduat en ESO o
equivalent
INSCRIPCIONS: obertes del 8 d’agost al 16 de
setembre
IMPARTEIX: SATI Formació

Evolució tecnologia 4.0; eines per la recepció i organització de mercaderies (RFID), eines pel transport i entregues (GPS), eines per la gestió d’inventaris (codis de barres, tablets, PDA).
DATA: del 21 al 30 de setembre
HORARI: 9.00 a 14.00h (40 hores)
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones amb interès per treballar al
sector logístic, preferentment amb graduat en ESO
o equivalent
INSCRIPCIONS: obertes del 8 d’agost al 16 de
setembre
IMPARTEIX: SATI Formació

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

El màrqueting digital, eines aplicades a la logística
4.0, principals xarxes professionals en el sector logístic, eines de comunicació digital, Inbound màrqueting.
DATA: del 3 al 10 d’octubre
HORARI: 9.00 a 14.00h (30 hores)
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones amb interès per treballar al
sector logístic, preferentment amb graduat en ESO o
equivalent
INSCRIPCIONS: obertes del 8 d’agost al 16 de
setembre
IMPARTEIX: SATI Formació
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07

08

09

TALLER: OFERTES DE FEINA A
L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA

DIGITALITZA EL TEU
NEGOCI I TRIOMFA! PLA
DE DIGITALITZACIÓ PER
EMPRENDRE

DISSENYA AMB CANVA

TALLER

SESSIÓ

Què són les oposicions? On surten les convocatòries? Quina documentació necessito? Com es
selecciona el personal? Què és el CIDO?
DATA: 22 de setembre
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 8 d’agost al 15 de
setembre
IMPARTEIX: Cristina Branera Gubern i Andrea
Zurita Huelva. Tècniques Ocupació Ajuntament de
Masquefa

Disseny gràfic per crear publicacions per xarxes,
presentacions, pòsters, vídeos....

Formació per conscienciar de la necessitat de
que les persones emprenedores i pimes integrin
estratègies de transformació digital per mantenir
i potenciar la seva competitivitat. Entendre com
s’ha de definir l’estratègia de transformació digital,
i quines són les eines i metodologies a seguir en
la seva implantació. Cada participant realitzarà un
primer esborrany del Pla de Transformació Digital
del seu negoci.

DATA: del 3 al 14 d’octubre
PREU: sense cost pels assistents
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, autònoms...
INSCRIPCIONS: obertes de l’1 al 28 de setembre
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del
CTC

DATA: 3 i 5 d’octubre
HORARI: 9.30 a 13.30h
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones emprenedores que volen
consolidar o ampliar la seva idea de negoci al voltant
de la transformació digital
INSCRIPCIONS: obertes de l’1 al 28 de setembre
IMPARTEIX: Novatec Advisors SL

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

CURS
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11

12

ITINERARI OFIMÀTIC:
MS.EXCEL NIVELL 1 2016
(2 mòduls)

TALLER: COM SUPERO LES
ATS I ELS ROBOTS?

ITINERARI OFIMÀTIC:
MS.EXCEL NIVELL 2 2016
(3 mòduls)

CURS

TALLER

Aprendre a crear fulls de càlcul utilitzant les eines
i funcions que Ms.Excel ens ofereix: configuració
del llibre de càlcul, format de cel·la, formules bàsiques, creació de gràfics i filtrar i ordenar dades.
DATA: del 3 al 26 d’octubre
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 basics
d’ofimàtica i/o que necessitin reciclar-se
INSCRIPCIONS: obertes del 6 al 28 de setembre
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del
CTC

S’identificaran els filtres automàtics que posen les
pàgines webs de recerca de feina (ATS), quina és
la seva finalitat, com funcionen i com preparar els
nostre CV i carta de presentació per a que tinguin
les paraules clau. També es veurà la robotització
de les entrevistes de feina.
DATA: 6 d’octubre
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 de l‘1 de setembre al 3
d’octubre
IMPARTEIX: Consultora Mireia Gargallo
IMPARTEIX: Novatec Advisors SL

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

SESSIÓ

Aprendre a crear fulls de càlcul utilitzant les eines
i funcions que Ms.Excel ens ofereix: configuració
avançada del llibre de càlcul, protecció de cel·les i
fulls, fórmules avançades, fórmules encadenades,
taules i gràfics dinàmics, filtres avançats i validació
de dades.
DATA: del 2 de novembre al 5 de desembre
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 del
full de càlcul o que hagin superat el curs del nivell 1.
INSCRIPCIONS: obertes del 30 de setembre al 27
d’octubre
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del
CTC
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TALLER: COM TROBAR
FEINA AMB MÉS DE 45 ANYSTALENT SÈNIOR

ASPECTES FISCALS,
LABORALS I MERCANTILS
QUE HAS DE CONÈIXER
ABANS D’OBRIR UN NEGOCI

CREA CONTINGUTS
INTERACTIUS AMB GENIALLY

TALLER

SESSIÓ

S’analitzaran les competències, formacions, experiència i actitud que permeten tenir un índex
d’ocupabilitat alt pel nostre perfil i segons les demandes del Mercat de Treball.
DATA: 8, 9 i 10 de novembre
HORARI: 9.00 a 13.00h
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones a partir de 40-45 anys
interessades en cercar feina
INSCRIPCIONS: obertes del 3 d’octubre al 4 de
novembre
IMPARTEIX: Cèlia Hil Morgades

Formació per adquirir coneixements bàsics de
fiscalitat, de l’àmbit laboral i mercantil, perquè
la persona emprenedora sigui capaç de donar
resposta a les situacions, tràmits i obligacions en
els àmbits fiscal, laboral i mercantil, del dia a dia.
DATA: 14 i 16 de novembre
HORARI: 9.30 a 13.30h
PREU: sense cost pels assistents
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones emprenedores sigui
quina sigui la fase del seu projecte emprenedor
INSCRIPCIONS: obertes del 10 d’octubre al 9 de
novembre
IMPARTEIX: Àngels Galiana Arranz. Galiana Serveis
Jurídics

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

CURS

Creació de presentacions i infografies interactives.
DATA: del 21 de novembre al 2 de desembre
PREU: sense cost pels assistents
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 autònoms
INSCRIPCIONS: obertes del 10 d’octubre al 15 de
novembre
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del
CTC
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CURS

XARXES SOCIALS (1 mòdul)
Curs d’iniciació a les xarxes socials: Instagram, Facebook i Twitter.
DATA: del 12 al 16 de desembre
HORARI: dilluns a divendres de 9.30 a 11.30h
PREU: consultar taula de preus cursos TIC
MODALITAT: presencial al CTC
ADREÇAT A: persones amb coneixements bàsics
de navegació
INSCRIPCIONS: obertes del 2 de novembre al 5
de desembre
IMPARTEIX: Yolanda Anguita. Professora TIC del
CTC

TAULA DE PREUS CURSOS TIC
PREU PER MÒDUL
En actiu

Presencials: CTC

NO EMPADRONATS

20,00 €

20,00 €

0€

20,00 €

Pensionista

13,00 €

20,00 €

Família nombrosa

13,00 €

20,00 €

Atur

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

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

CTC Ajuntament de Masquefa
CTC-Masquef@ula

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

@CTCMasquefa
@ClubFeinaMasque

CTCMasquefa

CTCMASQUEFA

