


AULA DE MÚSICA 
Classes de solfeig, expressió i llenguatge musical,           
guitarra clàssica i elèctrica, piano, saxo, baix,            
contrabaix, bateria, trompeta i clarinet.   Les  classes  
les   impartirà  un  mestre  i  músic  en  actiu  i  estaran  
adreçades a totes les edats des dels 3 anys. 

 

 Lloc: La Torre de Cal Tenas. Plaça Josep Mª Vila s/n 
 Horari: depèn de l’edat 
Preu: depèn de l’activitat 
Inscripcions: de l’1 al 10 de setembre, de 10 h a 13 h i 
de 16 h a 19 h a la Torre de Cal Tenas  
Organitza: Associació Aula Musical L’Alzinar - Cal Tenas 
+ Info: 93 131 83 11 

CANT CORAL 
Classes de cant coral de cançó tradicional.  

  
 

Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar 
Horari: dilluns al vespre 
Preu: 14 €/trimestre 
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

CANT MODERN 
Classes de cant modern per a la millora de l’entonació, 
afinació i tècnica bucal. 

  
 

Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar 
Horari: dilluns al vespre 
Preu: 14 €/trimestre 
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

BASTONERS 
Classes per aprendre la tradicional i centenària dansa 
de ball de bastons. 

  
 

Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar 
Horari: divendres a la tarda 
Preu: sense cost per l’alumne 
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

BALLS DE SALÓ 
Classes de vals vienès, tango, samba, rumba, bolero, 
txa txa txa, etc. 

  
 

Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo 
 Horari: dijous al vespre 
Preu: 31€/parella socis i 40€/parella no socis (mensual) 
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

DIBUIX I PINTURA 
Classes de desenvolupament personal des de l’àmbit 
de l’art. 

  
 

Lloc: c/ Major, 123  
Horari: dimarts de 10 h a 12 h i de 15 h a 17 h; i dimarts, 
dimecres i dijous de 18.30 h a 20.30 h 
Preu: 30 €/mes - opció 1 dia i 53 €/mes - opció 2 dies 
Inscripcions: obertes tot l’any 

Organitza: Associació Artística Missatgers 
+ Info: 93 772 72 89 

DIBUIX MANGA 
Classes de dibuix per iniciar-te en l’animació de còmics. 

  
 

Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar 
Horari: divendres tarda 
Preu: 21 €/mes socis i 31 €/mes no socis  
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

ESCOLA DE TEATRE 
Classes d’interpretació per a experimentar i gaudir      
del teatre. 

  
 

Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar 
Horari: dilluns a la tarda 
Preu: 23 €/mes socis i 33 €/mes no socis  
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

BALLET CLÀSSIC 
Classes d’iniciació a la dansa clàssica amb exercicis  
de rítmica. 

  
 

Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar 
 Horari: dimarts i dijous a la tarda 
Preu: 23 €/mes socis i 33 €/mes no socis  
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 



SAÜC + PHILIPPE ARGENCY 
Sextet per piano i vents, dins la programació de      
Masquefa Sona Bé. 

  
 

Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo 
Data: diumenge 20 de setembre  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: no cal inscriure's 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 

VINSEUM 
Sortida cultural al museu de les cultures del vi               
de Catalunya. BODEGAS TORRES. 

  
 

Lloc: Vilafranca del Penedès 
Data: dissabte 3 d’octubre  
Preu: per determinar  
Inscripcions: del 7 al 18 de setembre a l’ Ajuntament de 
Masquefa 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 

ENTRE LA TRADICIÓ I LA MODERNITAT 
Concert a càrrec de ‘Bernat Font Trio’ dins la              
programació de Masquefa Sona Bé. 

  
 

Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo 
Data: diumenge 25 d’octubre  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: no cal inscriure's 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 

A CONTRACORRENT 
Taller adreçat a pares i mares amb fills entre 10 i 18 
anys per tractar l' incidència dels referents que cerquen            
els joves per assentar la seva personalitat. 

  
 

Lloc: Biblioteca de l' Institut 
Data: dimecres 4 de novembre de 17.30 h a 19.30 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 19 d’octubre al 2 de novembre al           
telèfon de l’ajuntament o bé a educacio@masquefa.net  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 

CRÉIXER EN FAMÍLIA 
Dins el marc d’Espai Familiar (0-3 anys), aquests tallers 
tenen com a objectiu orientar, reforçar i donar les eines 
a les famílies per tal d’exercir el seu paper educatiu de 
forma positiva. 

  
 

Lloc: vestíbul de l’ EBM La Baldufa 
Data: 14, 21 i 28 d’octubre i 4, 11 i 18 de novembre 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 28 de setembre al 10 d’octubre al           
telèfon de l’ajuntament o bé a educacio@masquefa.net  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 

ESTRATÈGIES PER LA GESTIÓ DE           
CONFLICTES EN FAMÍLIA 
Taller adreçat a pares i mares amb fills entre 0 i 12 anys 
per tractar la comunicació i la resolució dels conflictes 
familiars. 

Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal 
Data: 11 i 18 de novembre de 17 h a 19 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 26 d’octubre al 9 de novembre al           
telèfon de l’ajuntament o bé a educacio@masquefa.net  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 

GAUDÍ, EL SEGELL D’UN GENI 
Xerrada sobre l’artista Antoni Gaudí dins                          
la programació de Cafès amb Història. 

  
 

Lloc: Casal d’Avis 
Data: dissabte 21 de novembre a les 18 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: no cal inscriure's 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 

ELS MOZARTS 
Concert a càrrec de ‘Terrassa 48 Orquestra de Cambra’ 
dins la programació de Masquefa Sona Bé. 

  
 

Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo 
Data: diumenge 22 de novembre  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: no cal inscriure's 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 

LA SAGRADA FAMÍLIA 
Sortida cultural per admirar la bellesa arquitectònica de la basílica 
de la Sagrada Família, d’Antoni Gaudí. 

  
 

Lloc: Barcelona 
Data: dissabte 19 de desembre  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 16 al 27 de novembre a l’Ajuntament de Masquefa  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30 



BÀSQUET 
Pràctica i coneixements tècnics de basquetbol.  

  
 

Lloc: Pavelló Municipal de Masquefa  
Horari: dimarts, dijous i divendres al vespre 
Preu: 20 €/inscripció i 25 €/quota mensual 
Inscripcions: dimarts i dijous de 17 h a 18 h al pavelló  

Organitza: Club Bàsquet Masquefa 
+ Info: clubasquetmasquefa@gmail.com 

BODY FORM I BODY FORM SUAU 
Tonifica i enforteix la musculació. 
 
  

Lloc: Sala de l’Aglà de L’Alzinar 
Horari: dimarts i dijous, matins i tardes 
Preu: 24 €/mes socis i 34 €/mes no socis  
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

ESCOLA DE PÀDEL 
Curs d’iniciació i tecnificació de pàdel infantil i adults. 

  
 

Lloc: Pistes de Pàdel de L’Alzinar 
Horari: per determinar 
Preu: segons nombre d’alumnes per sessió 
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

IOGA  
Enforteix l’energia del cos, la flexibilitat i resistència.  

  
 

Lloc: Sala de l'Aglà de L’Alzinar 
Horari: dilluns i dimecres tarda 
Preu: 38 €/mes socis i 48 €/mes no socis  
Inscripcions: oficines de L’Alzinar  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

IOGA 
Ioga per a malalts de fibromiàlgia i altres patologies. 

  
 

Lloc: Sala Petita del recinte Rogelio Rojo 
Horari: dimarts i dijous de 10 h a 11.15 h 
Preu: 15 €/mes - opció 1 dia i 28 €/mes - opció 2 dies 
(socis) 
Inscripcions: Sala Nova del recinte Rogelio Rojo. De l’1 al 
10 de setembre, de dilluns a divendres de 10 h a 13 h 
Organitza: Fibro-Masquefa 
+ Info: nuri.namaste@outlook.es 

TAI-TXI 
Tai-txi per a malalts de fibromiàlgia i altres patologies. 

  
 

Lloc: Sala Petita del recinte Rogelio Rojo 
Horari: dimecres de 10 h a 11 h 
Preu: 5 €/mes pels socis 
Inscripcions: Sala Nova del recinte Rogelio Rojo. De l’1 al 
10 de setembre, de dilluns a divendres de 10 h a 13 h 

Organitza: Fibro-Masquefa 
+ Info: nuri.namaste@outlook.es 

ESTIRAMENTS 
Estiraments per a malalts de fibromiàlgia                                
i altres patologies. 

  
 

Lloc: Sala Petita del recinte Rogelio Rojo 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 11.30 h a 12.30 h 
Preu: 5 €/mes pels socis 
Inscripcions: Sala Nova del recinte Rogelio Rojo. De l’1 al 
10 de setembre, de dilluns a divendres de 10 h a 13 h 

Organitza: Fibro-Masquefa 
+ Info: nuri.namaste@outlook.es 

DANSA DEL VENTRE 
Dansa del ventre per a malalts de fibromiàlgia                              
i altres patologies. 

  
 

Lloc: Sala Petita del recinte Rogelio Rojo 
Horari: 1 hora a la setmana (a concretar) 
Preu: 15 €/mes pels socis 
Inscripcions: Sala Nova del recinte Rogelio Rojo. De l’1 al 
10 de setembre, de dilluns a divendres de 10 h a 13 h 

Organitza: Fibro-Masquefa 
+ Info: nuri.namaste@outlook.es 

MEDITACIÓ 
Meditació per a malalts de fibromiàlgia i altres patologies.  

  
 

Lloc: Sala Petita del recinte Rogelio Rojo 
Horari: 45 minuts, 1 matí a la setmana (a concretar) 
Preu: 5 €/mes pels socis 
Inscripcions: Sala Nova del recinte Rogelio Rojo. De l’1 al 
10 de setembre, de dilluns a divendres de 10 h a 13 h 
Organitza: Fibro-Masquefa 
+ Info: nuri.namaste@outlook.es 

MASQUEFA TENNIS  
Formació de jugadors de tennis taula. 

  
 

Lloc: recinte Rogelio Rojo s/n, nau B 
Horari: de dilluns a divendres de 19 h a 21 h 
Preu: trimestral per adults 30 € i per menors 14 anys 15 € 
Inscripcions: recinte Rogelio Rojo s/n, nau B 
Organitza: Masquefa Tennis Taula Club 
+ Info: 608 353 716 



GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I ESPORTIVA 
Entrenament de gimnàstica artística i esportiva. 

  
 

Lloc: gimnàs de l’ Institut de Masquefa 
Horari: a consultar segons edat i nivell 
Preu: 20 €/1 classe, 30 €/2 classes, 40 €/3 classes             
a la setmana 
Inscripcions: obertes tot l’any 
Organitza: Associació Gimnàstica de Masquefa 
+ Info: gimnasticamasquefa@gmail.com ó 670 903 222 

GYM DOLÇA 
3 nivells d’entrenament de gimnàstica per a gent gran. 

  
 

Lloc: Sala Polivalent Rogelio Rojo 
Horari: segons nivell a les 17 h, 18 h o 19 h 
Preu: trimestral 15,50 €/empadronats i 19,40 €/no         
empadronats 
Inscripcions: del 3 d’agost al 10 de setembre a              
l’Ajuntament de Masquefa 
Organitza: Ajuntament de Masquefa 
+ Info: 93 772 50 30  

LA COMUNICACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA 
Curs on aprendreu a diferenciar-vos de la resta de candidatures. 

  
 

Horari: 6, 7 i 8 d’octubre de 9.15 h a 13.15 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 9 al 30 de setembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa i Diputació de Barcelona 
 

ESTRATÈGIES D’APROPAMENT AL TEIXIT EMPRESARIAL  ( I Edició ) 
Descobrireu les competències del vostre perfil professional per tal d’elaborar la vostra pròpia marca i          
respondre a les  necessitats actuals de les empreses.  

 
  

 

Horari: 19, 21, 26, 28 d’octubre i 2 de novembre de 9.15 h a 12.15 h  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 9 de setembre al 15 d’octubre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 

ESTRATÈGIES D’APROPAMENT AL TEIXIT EMPRESARIAL  ( II Edició ) 
Descobrireu les competències del vostre perfil professional per tal d’elaborar la vostra pròpia marca i         
respondre a les  necessitats actuals de les empreses.  

  
 
 
 

 

Horari: 16, 18, 23, 25 i 30 de novembre de 9.15 h a 12.15 h  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 21 d’octubre al 10 de novembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 



MILLORES A L’ÀREA D’OCUPACIÓ 
 
A partir del 31 d’agost el Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament –situat al Centre    

Tecnològic Comunitari (avinguda Catalunya, 60)- introduirà algunes novetats per millorar 

el servei que ofereix als usuaris i ajustar-lo al màxim a les seves necessitats.  

 
El Servei Local d’Ocupació potencia l’atenció personalitzada  

La tècnica d’Ocupació, Cristina Branera, potenciarà les entrevistes i el seguiment        

personalitzat als usuaris de la borsa de treball, per oferir-los així una atenció               

individualitzada, d’acord a les especificitats de cada cas, a l’hora d’ajudar-los a buscar 

feina o bé a millorar la seva situació de treball actual. 

 
El Club de la Feina canviarà de dia i d’espai                 

A partir de l’1 de setembre  es farà cada dimarts, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 12 

del migdia, a l’aula 3 d’informàtica, unes instal·lacions que disposen de diversos        

ordinadors amb els quals els usuaris podran fer les seves pròpies cerques d’ofertes         

laborals i gestions per Internet. 

 
Ofertes laborals sempre disponibles 

A l’entrada del viver d’empreses del CTC s’hi instal·larà una cartellera permanent, i 

actualitzada, amb les ofertes laborals, de manera que ja no es podran consultar                

físicament només el dia que està en funcionament el Club de la Feina sinó que estaran 

sempre disponibles. Les persones interessades en alguna de les ofertes podrà            

inscriure-s’hi per Internet, mitjançant la Xarxa Xaloc.  

Contacte a l’àrea tècnica d’ocupació 
Per a més informació al respecte, us podeu dirigir a la responsable de l’àrea tècnica    

d’ocupació: Cristina Branera,  per telèfon al 93 772 78 28 o bé per e-mail a                  

braneragc@diba.cat  



CROWDSOURCING, SEED CAPITAL, BUSINESS 
ANGELS... O QUIN ÉS EL FINANÇAMENT      
PRIVAT MÉS ADEQUAT AL MEU PROJECTE 
Curs per conèixer les noves formes de finançament           
no vinculades a entitats bancàries. 

  
 

Horari: 21 de setembre de 18 h a 20 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: de l’ 1 al 15 de setembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN TEMPS           
DE CRISI 
Curs on s’adquiriran les eines necessàries per la millora   
en el control de gestió i creixement de l’empresa.  

  
 

Horari: 19 d’octubre de 15 h a 19 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 28 de setembre al 14 d’octubre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

“Aquest projecte està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu, d’acord el 

Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al Programa Catalunya 

Emprèn, regulat per l’Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre.” 

 

COM POSAR EL PREU ALS MEUS                    
PRODUCTES O SERVEIS 
Curs pràctic d’acompanyament per aprendre a fixar            
el preu dels productes o serveis de la teva empresa. 

  
 

Horari: 9 de novembre de 9 h a 14 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 20 d’octubre al 4 de novembre 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 
Curs per aconseguir la certificació oficial en               
manipulació  d’aliments. 

  
 

Horari: 23 de novembre de 9 h a 14 h 
Preu: 30 € (certificat inclòs) 
Inscripcions: del 2 al 17 de novembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 

Lloc: Viver d’Empresa Masquef@ctiva 

CTC . Centre Tecnològic Comunitari 

Inscripcions presencials: CTC - Av. Catalunya, 60 

Inscripcions online: www.ctc.masquefa.net/formacio 
                                       +info: 93 772 78 28  

ESPAI EMPRÉNESPAI EMPRÉN  
  

L’Ajuntament de Masquefa dóna impuls a l’emprenedoria i acompanyament a la persona emprenedora        
en la consecució de tot allò que es proposi.  
 
Si voleu engegar un projecte, apropeu-vos al CTC i podreu: 
 

Rebre suport tècnic: orientació i assessorament en l’elaboració del Pla d’Empresa. 

Assistir a píndoles formatives i tallers: per adquirir coneixements específics i millorar          
les habilitats i competències com empresari / ària. 

Generar networking empresarial: col·laborant i fent contactes amb d’altres persones            
emprenedores. 

Difondre el vostre projecte empresarial. 



POWER POINT 
[ 1 mòdul ] 
Curs de 10 hores per aprendre a fer presentacions       
digitals. 

  
 

Horari: dilluns i dimecres del 23 de setembre al 7 d’octubre 
d’ 11 h a 13 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: de l’ 1 al 22 de setembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

MICROSOFT ACCESS SEMIPRESENCIAL 
[ 3 mòduls ] 
Curs de 30 hores per aprendre a crear bases de dades. 

  
 

Horari: tots els divendres del 2 d’octubre a 29 de gener de 
9.30 h a 11.30 h. S’inicia presencial.  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: del 9 al 28 de setembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

WORD AVANÇAT SEMIPRESENCIAL 
[ 3 mòduls ] 
Curs de 30 hores per adquirir nivell avançat de Word. 

  
 

Horari: tots els divendres del 2 d’octubre al 5 de febrer de 
9.30 h a 11.30 h. S’inicia on-line. 
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: del 9 al 28 de setembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

DONA’T UNA OPORTUNITAT 
[ 5 mòduls ] 
Curs de 50 hores d’ofimàtica bàsica. 

  
 

Horari: dimarts i dijous del 6 d’octubre al 28 de gener de 
9.30 h a 11.30 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: del 9 al 30 de setembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

INFORMÀTICA INICIAL  PER A GENT GRAN  
[ 3 mòduls ] 
Curs de 30 hores d’ofimàtica per a majors de 60 anys. 

  
 

Horari: dimarts i dijous del 8 d’octubre al 17 de desembre 
de 16 h a 17.30 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: del 14 de setembre al 2 d’octubre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

OFIMÀTICA PER A JOVES 
[ 2 mòduls ] 
Curs de 20 hores d’ofimàtica per joves entre 12 i 16 anys. 

  
 

Horari: dimarts i dijous del 8 d’octubre al 17 de desembre 
de 18.30 h a 19.30 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: del 14 de setembre al 2 d’octubre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

INICIACIÓ A LES XARXES SOCIALS 
[ 1 mòdul ] 
Curs de 10 hores per conèixer les xarxes socials actuals. 

  
 

Horari: dilluns i dimecres del 14  al 28 d’octubre d’ 11 h a 
13 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: del 17 de setembre al 7 d’octubre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

EXCEL INICIAL 
[ 2 mòduls ] 
Curs de 20 hores per iniciar-vos en els fulls de càlculs. 

  
 

Horari: tots els dimarts del 29 de setembre al 19 de gener 
d’ 11.30 h a 13 h  
Preu: consultar la taula de preus 
Inscripcions: de l’ 1 al 23 de setembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

CERTIFICACIÓ OFICIAL EN CONTAPLUS 
[ 2 mòduls ] 
Curs de 20 hores per certificar-vos en Contaplus. 

  
 

Horari: dilluns i dimecres del 2 de novembre al 2 de      
desembre d’ 11 h a 13 h  
Preu: 175 € 
Inscripcions: de l’1 de setembre al 28 d’octubre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

COMMUNITY MANAGER 
[ 1 mòdul ] 
Curs de 10 hores per aprendre a  gestionar les xarxes 
socials d’una empresa / comerç. 

  
 

Horari: dilluns i dimecres del 5 al 21 d’octubre de 18.30 h 
a 20.30 h  
Preu: 52 € 
Inscripcions: del 9 al 29 de setembre 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 



Nivell 1 15,00€ 

Nivell 2 20,00€ 

Nivell 3 25,00€ 

SERVEIS DE TUTORIA I ORIENTACIÓ EN L’ÀREA TIC 
Si teniu dubtes o necessiteu ajuda relacionada en l’àrea TIC, podeu demanar cita amb la formadora TIC                            
i ella  us ajudarà a resoldre’ls. 

  
 

Horari: tots els dijous d’ 11.30 h a 13 h 
Preu: sense cost per l’alumne 
Inscripcions: cal demanar cita prèvia a la recepció de Masquef@ula del CTC o bé al ctc@masquefa.net  

FOTOS I VIDEOS AMB EL MÒBIL 
[ Taller de 4 hores ] 
Monogràfic d’edició digital per a majors de 55 anys.  

  
 

Horari: 3 i 4 de desembre de 16.30 h a 18.30 h  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 9 al 27 de novembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa amb Fundació Pere 
Tarrés i Fundació Vodafone 

EXAMENS AcTIC 
 
Certificat que emet la Generalitat de Catalunya i que possibilita, a tot aquell que hagi superat la prova, a acreditar             
un determinat nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa o Administració: 
 

Nivell 1: coneixement bàsic 

Nivell 2: coneixement mitjà 

Nivell 3: coneixement avançat 
 

Horari: tots els divendres de 11.30 h a 14 h 
Preu: la prova és gratuïta per a jubilats, desocupats sense prestació econòmica i persones amb grau de discapacitat 

del 33% o superior. 
 
 
 
 
 
 
** Consulteu més bonificacions al web d’AcTIC: http://actic.gencat.cat 

 
Inscripcions: http://actic.gencat.cat 

Organitza: Ajuntament de Masquefa 

ÀLBUM DE FOTOS DIGITAL 
[ Taller de 4 hores ] 
Taller per aprendre a crear un àlbum de fotos digital. 
 

Horari: 16 i 21 de desembre d’ 11.30 h a 13.30 h  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 18 de novembre al 10 de desembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 

Lloc: Masquef@ula CTC .  

Centre Tecnològic Comunitari 

 Inscripcions presencials: CTC - Av. Catalunya, 62 

Inscripcions online: www.ctc.masquefa.net/formacio 
                             +info: 93 772 58 23  

ADOBE PHOTOSHOP INICIAL 
[ 1 mòdul ] 
Curs de 10 hores per iniciar-vos en l’edició d’imatges. 

  
 

Horari: dilluns i dimecres del 9 al 23 de novembre de 
18.30 h a  20.30 h  
Preu: 52 € 
Inscripcions: del 19 d’octubre al 6 de novembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 

EDITA UN CALENDARI PEL 2016 
[ Taller de 4 hores ] 
Taller per aprendre a editar un calendari i una         
agenda per l’any vinent. 
  

 

Horari: 9 i 14 de desembre d’ 11.30 h a 13.30 h  
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: de l’ 11 de novembre a l’ 1 de desembre  

Organitza: Ajuntament de Masquefa 
 



EMPADRONATS
NO 

EMPADRONATS
EMPADRONATS

NO 

EMPADRONATS

1 MO DUL En actiu 26,00 € 32,50 € 4 MO DULS En actiu 104,00 € 130,00 €

Atur 6,50 € 8,13 € Atur 26,00 € 32,50 €

Pensionista 13,00 € 16,25 € Pensionista 52,00 € 65,00 €

Família nombrosa 19,50 € 24,38 € Família nombrosa 78,00 € 97,50 €

2 MO DULS En actiu 52,00 € 65,00 € 5 MO DULS En actiu 130,00 € 162,50 €

Atur 13,00 € 16,25 € Atur 32,50 € 40,63 €

Pensionista 26,00 € 32,50 € Pensionista 65,00 € 81,25 €

Família nombrosa 39,00 € 48,75 € Família nombrosa 97,50 € 121,88 €

3 MO DULS En actiu 78,00 € 97,50 € TALLERS 6,00 € 7,5

Atur 19,50 € 24,38 €

Pensionista 39,00 € 48,75 €

Família nombrosa 58,50 € 73,13 €

Persones en situació d'atur que estiguin empadronades a Masquefa, es retornarà 

6,50€ per mòdul i 6€ per taller 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.

TAULA DE PREUS DELS CURSOS DE FORMACIÓ TIC 

VOLS OBTENIR EL CERTIFICAT OFICIAL           VOLS OBTENIR EL CERTIFICAT OFICIAL           

DE MICROSOFT OFFICE 2010?DE MICROSOFT OFFICE 2010?  

 

Podreu realitzar al CTC de Masquefa la prova per  a l’obtenció del Certificat Oficial  
de Microsoft  Office com a especialista de WORD, EXCEL, ACCESS I POWER POINT. 

 
Aquest examen, que normalment té un cost de 150,00€, està subvencionat gràcies al conveni de 
col·laboració que l’Ajuntament de Masquefa ha signat amb la Fundació Esplai (reconeguda com a  
certificador oficial de Microsoft Office) a través del programa “Beca.MOS: treballant per             
l’ocupabilitat de les persones joves”. 

La prova és gratuïta per joves entre 16 i 30 anys 

Per a la resta de masquefins/es només te un cost de 10 €, que es retornarà en el cas 
de persones empadronades a Masquefa i en situació d’atur. 

 
La superació de la prova  permet: 

Obtenir el títol de MOS (Microsoft Office Specialist) 

Acredita les competències i coneixements digitals 

Incrementar les  possibilitats  d’ocupabilitat 

Convalidar  crèdits  de  lliure elecció  en  diverses  universitats de l’estat 

 

Només cal que t’adrecis a Masquef@ula, en el CTC de Masquefa: 

 Av. Catalunya, 62 
 93 772 58 23 
 ctc@masquefa.net 



 

Preparació examen prova accés a CFGM 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
 

 

Data: de l’ 1 d’octubre del 2015 al 28 d’abril del 2016 
Horari: de dilluns a dijous de 9.30 h a 13.30 h 
Preu: 50 € per alumne i curs 
Inscripcions: del 7 al 10 de setembre al CTC 
Organitza: Ajuntament de Masquefa 
Requisits: Poden accedir al curs persones que no disposen del Graduat d’Educació Secundària           

Obligatòria (ESO) i que tenen 17 anys complerts o que els compleixin durant l’any de la realització de la 
prova (2016). 

 

Preparació examen prova accés a CFGS 
Cicle Formatiu de Grau Superior 

 
Data: de l’ 1 d’octubre del 2015 al 28 d’abril del 2016 
Horari: de dilluns a dijous de 15.30 h a 20 h 
Preu: 75 € per alumne i curs 
Inscripcions: del 14 al 18 de setembre al CTC 
Organitza: Ajuntament de Masquefa 
Requisits: Tenir 18 anys, si es té el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família o grup  

d’itineraris del CFGS que es vol fer; o tenir  19 anys o més, o fer-los durant l’any de la realització de la   
prova (2016). 

 

CATALÀ BÀSIC 
[ Curs de 45 hores ] 
 

 

Data: del 28 de setembre al 16 de desembre 
Horari: els dilluns i dimecres de 9.30 h a 11.30 h 
Preu: sense cost pels assistents 
Inscripcions: del 10 al 23 de setembre al CTC 
Organitza: Ajuntament de Masquefa, Consell Comarcal de l’Anoia i Consorci de Normalització Lingüística 
Requisits: Adreçat a persones alfabetitzades sense nivell de català o bé amb una noció íntima. 

ANGLÉS 
Curs d’anglès de diferents nivells dirigit a adults i 
nens majors de 6 anys. 

  
 

Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar 
 Horari: matí i tarda segons nivell. Inici 14 de setembre 
Preu:  

nens: 25 €/socis i 29 €/no socis (mensual) 
adults: 48 €/socis i 55 €/no socis (mensual) 

Inscripcions: a les oficines de L’Alzinar a partir de       
l’ 1 de setembre  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 

FRANCÉS 
Curs de francès de diferents nivells dirigit a majors de 
14 anys 

  
 

Lloc: Sala d’Actes de L’Alzinar 
 Horari: matí i tarda segons nivell. Inici 14 de setembre 
Preu:  

nens: 25 €/socis i 29 €/no socis (mensual) 
adults: 48 €/socis i 55 €/no socis (mensual) 

Inscripcions: a les oficines de L’Alzinar a partir de         
l’ 1 de setembre  

Organitza: L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
+ Info: 93 772 68 61 



INFORMACIÓ 
 

Centre Tecnològic Comunitari 

Avinguda Catalunya, 60 

08783 Masquefa 

93 772 78 28 

ctc@masquefa.net 

www.ctc.masquefa.net/formacio 

NOU HORARI DEL CTC 

DE 9 H A 13 H I DE 16.30 H A 19 H 

La informació que es facilita en aquesta guia  

està subjecta a canvis. 

 

Disposeu de la informació actualitzada a: 

www.ctc.masquefa.net/formacio 


