
 

OFIMÀTICA I COMPETÈNCIES DIGITALS 
 
No et quedis enrere, sigui quin sigui el teu nivell (bàsic, mig, avançat) segur que pots millorar els teus 
coneixements de les eines d´ofimàtica més utilitzades a les empreses. Enriqueix el teu Currículum i les 
teves oportunitats laborals. 
T´oferim la possibilitat de preparar-te pel Certificat ACTIC.  
 
 
� Preparacions pel Certificat de competències digitals ACTIC en tots els seus nivells. 
� Iniciació a la informàtica i en competències digitals bàsiques. 
� Mòduls SAP.  
� Excel, Word, Acces en diferents nivells.  
� Eines Google i Protecció d’equips a la xarxa. 
� Edició de textos i seguretat. 

XARXES I SISTEMES  

Inicia´t en el món de les xarxes de comunicació i transmissió de dades, disseny de xarxes.  

Aprèn a instal·lar, configurar i administrar el sistema operatiu de codi obert Linux.   
 
� Sistemes de transmissió de dades. Nivell bàsic. 
� Disseny de xarxes Lan. Nivell bàsic. 
� Linux. Nivell avançat. 
 

IMPRESSIÓ 3D I DISSENY 3D 

La manera de dissenyar i crear productes ha canviat completament amb la impressió 3D i cada dia més 
empreses estan adoptant aquestes tecnologies. Inicia´t-hi i aprèn a crear i imprimir objectes. 

� Introducció a la tecnologia d´impressió en 3D. Nivell bàsic. 

APP MÒBILS 

Els desenvolupadors d´app´s generen noves oportunitats de negoci amb les seves aplicacions. Obre´t a 
tot un món d´oportunitats  

� Crea les teves aplicacions amb l'APP Inventor de Google. Nivell Mig. 

 

DESENVOLUPAMENT I PROGRAMACIÓ. DISSENY WEB. ( he fusionat) 

La desenvolupadora o desenvolupador és una peça fonamental perquè internet sigui accessible per a les 
persones i a la societat, en un entorn de navegació segur. Ara pots aprendre a ges�onar con�nguts web, 
a crear una pàgina u�litzant diferents llenguatges, el funcionament de la plataforma Visual Bàsic en 
l´àmbit .NET i del servidor local de pàgines web; a desenvolupar videojocs amb HTML; a crear i mantenir 
bases de dades amb el gestor BBDD MySQL. 

� Programació amb ASP.NET. Nivell mig. 

� Programació a Plataforma.NET amb Visual Bàsic. Nivell mig.  

� HTML 5 i CSS 3. Nivell Bàsic 

� Eines de ges�ó Web ( Ges�ó de con�nguts). Bàsic. 

� Desenvolupament de videojocs HTML. Avançat 

� Programació amb PHP i MYSQL. Avançat. 

COMERÇ ELECTRÒNIC  

El comerç electrònic creix dia a dia. Tu també pots créixer professionalment formant-te en el disseny de 
comerç electrònic, aprenent sobre ciberseguretat i protecció de dades, a u�litzar eines digitals per la 
logís�ca i la ges�ó de compres i estoc. 

� Comerç electrònic. Nivell bàsic.  

� Ges�ó informa�tzada de vendes. Nivell bàsic. 

� Ciberseguretat i reglament general de protecció de dades (RGPD) aplicat al comerç electrònic.  
Nivell bàsic. 

� Disseny de comerços electrònics 

� Ges�ó de compres informa�tzades. Nivell Mig. 

� Logís�ca de flotes i sistemes telemà�cs. Nivell Mig. 

� Polí�ca i ges�ó informa�tzada d´estoc. Nivell Mig. 

MÀRQUETING I XARXES SOCIALS  

Coneix les eines informà�ques u�litzades a un telecentre. Aprèn a mesurar, analitzar i interpretar dades.  
l´ anàlisi de dades forma part de l´estratègia digital d´una empresa i es considera una valuosa eina per la 
presa de decisions.  

Endinsa´t en la publicitat digital per fer anuncis atrac�us.  

Ges�ona, dissenya, planifica, desenvolupa un projecte basat en la intel·ligència de negoci. U�litza les 
eines i estratègies necessàries per al disseny d´un modelatge de dades i la seva presentació per la presa 
de decisions.   

� Telemàrque�ng. Nivell bàsic. 

� Analí�ca web. Nivell mig.  

� Transformació digital en les empreses de la comunicació publicitària presencial. Nivell avançat. 

� Business intelligence per al teu negoci. Nivell avançat. 

BIG DATA  

Les organitzacions necessiten persones que sàpiguen ges�onar grans conjunts de dades i transformar-les 
en informació ú�l. Posem al teu abast formacions de nivell avançat per un dels perfils professionals més 
demandats al mercat laboral. 

� Analista Big Data i Cien�fic de Dades. Nivell avançat. 

� Data Mining Bussiness Intelligence. Nivell avançat. 

� Big Data. Nivell avançat. 

DISSENY GRÀFIC I 3 D/ IMATGE I SO 

Aprèn les tècniques per la realització d´una maqueta tècnica, Coneix els elements d´un disseny gràfic i 
aprèn les tècniques per la realització d´una maqueta tècnica.  

Digitalitza imatges i dona corda a la teva crea�vitat u�litzant tècniques de captura, tractament i retoc 
digital. Perfecciona les teves imatges amb l’ús dels aparells digitals per a la producció audiovisual.  

Capacita´t en Autocad i treballa en un entorn produc�u industrial realitzant dissenys 2D / 2D.  

� Autoedició, disseny i maquetació. Nivell mig.  

� Autoedició: disseny gràfic. Nivell mig.    

� Photoshop avançat. Nivell mig. 

� Digitalització d´imatges. Nivell mig. 

� Disseny assis�t per ordinador amb Autocad 3D. Nivell Avançat.  

� Disseny assis�t per ordinador amb Autocad 2D. Nivell Avançat. 

� Tècniques crea�ves avançades de fotografia digital. Nivell mig. 

� Postproducció professional de fotografia digital. Nivell mig. 

SISTEMES D´INFORMACIÓ GEOGRÀFICA GIS/SIG 

Forma´t en els conceptes bàsics del QGIS i els sistemes d´informació geogràfica amb aplicació a la ges�ó 
ambiental. Capacita´t per resoldre les dificultats existents en l´elaboració d´estudis mediambientals SIG 
(Sistemes d´Informació Geogràfica), i per preparar, maquetar i entregar cartografia de qualitat per als 
estudis d´impacte ambiental.  

Coneix les eines clau de l´entorn CAD i els conceptes essencials de l´autoCAD, integració de AutoCAD Map 
3D amb els Sistemes de Informació Geogràfica i l´ús de les eines geospacials, preparació de la maquetació 
i entrega de plànols.  

� Especialista en QGIS aplicat al medi ambient. Nivell avançat. 

� Autocad Map 3D Nivell Usuari. Nivell avançat. 

CONSTRUCCIÓ, DOMÒTICA I TELECOMUNICACIONS  

Forma´t en Revit, un dels so�wares informà�cs més capdavanter per l´execució de projectes amb 
metodologia BIM (Build Informa�on Model).  

Aprèn a u�litzar la inter�cie d'usuari i les eines d´ Autodesk 3ds Max, a par�r de l'adquisició  
dels coneixements bàsics de modelatge, il·luminació, texturat i render, així com el maneig de les eines de 
Photoshop per a la creació de textures, tractant les imatges finals des de l'etapa de Render d'una escena 
tridimensional. 

� Revit Nivell Usuari. Nivell Avançat. 

� Infoarquitectura 3D amb 3DS MAX Nivell Usuari. Nivell Avançat. 
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OFIMÀTICA I COMPETÈNCIES DIGITALS

No et quedis enrere, sigui quin sigui el teu nivell (bàsic, mig, avançat) segur que pots millorar 
els teus coneixements de les eines d´ofimàtica més utilitzades a les empreses. Enriqueix el teu 
Currículum i les teves oportunitats laborals.
T´oferim la possibilitat de preparar-te pel Certificat ACTIC.

• Preparacions pel Certificat de competències digitals ACTIC en tots els seus nivells.
• Iniciació a la informàtica i en competències digitals bàsiques.
• Mòduls SAP.
• Excel, Word, Acces en diferents nivells.
• Eines Google i Protecció d’equips a la xarxa.
• Edició de textos i seguretat.

XARXES I SISTEMES
Inicia´t en el món de les xarxes de comunicació i transmissió de dades, disseny de xarxes.
Aprèn a instal·lar, configurar i administrar el sistema operatiu de codi obert Linux. 

• Sistemes de transmissió de dades. Nivell bàsic.
• Disseny de xarxes Lan. Nivell bàsic.
• Linux. Nivell avançat

IMPRESSIÓ 3D I DISSENY 3D
La manera de dissenyar i crear productes ha canviat completament amb la impressió 3D i cada 
dia més empreses estan adoptant aquestes tecnologies.
Inicia´t-hi i aprèn a crear i imprimir objectes.

• Introducció a la tecnologia d´impressió en 3D. Nivell bàsic.

APP MÒBILS
Els desenvolupadors d´app´s generen noves oportunitats de negoci amb les seves aplicacions. 
Obre´t a tot un món d´oportunitats

• Crea les teves aplicacions amb l’APP Inventor de Google. Nivell Mig.

DESENVOLUPAMENT I PROGRAMACIÓ. DISSENY WEB.
La desenvolupadora o desenvolupador és una peça fonamental perquè internet sigui accessible 
per a les persones i a la societat, en un entorn de navegació segur. Ara pots aprendre a gestionar 
continguts web, a crear una pàgina utilitzant diferents llenguatges, el funcionament de la plata-
forma Visual Bàsic en l´àmbit .NET i del servidor local de pàgines web; a desenvolupar videojocs 
amb HTML; a crear i mantenir bases de dades amb el gestor BBDD MySQL.

• Programació amb ASP.NET. Nivell mig.
• Programació a Plataforma.NET amb Visual Bàsic. Nivell mig.
• HTML 5 i CSS 3. Nivell Bàsic
• Eines de gestió Web ( Gestió de continguts). Bàsic.
• Desenvolupament de videojocs HTML. Avançat
• Programació amb PHP i MYSQL. Avançat.

COMERÇ ELECTRÒNIC
El comerç electrònic creix dia a dia. Tu també pots créixer professionalment formant-te en el disseny de 
comerç electrònic, aprenent sobre ciberseguretat i protecció de dades, a utilitzar eines digitals per la 
logística i la gestió de compres i estoc.

• Comerç electrònic. Nivell bàsic.
• Gestió informatitzada de vendes. Nivell bàsic.
• Ciberseguretat i reglament general de protecció de dades (RGPD) aplicat al comerç electrònic.  Nivell bàsic.
• Disseny de comerços electrònics
• Gestió de compres informatitzades. Nivell Mig.
• Logística de flotes i sistemes telemàtics. Nivell Mig.
• Política i gestió informatitzada d´estoc. Nivell Mig.

MÀRQUETING I XARXES SOCIALS
Coneix les eines informàtiques utilitzades a un telecentre. Aprèn a mesurar, analitzar i interpre-
tar dades.  l´ anàlisi de dades forma part de l´estratègia digital d´una empresa i es considera 
una valuosa eina per la presa de decisions.
Endinsa´t en la publicitat digital per fer anuncis atractius.
Gestiona, dissenya, planifica, desenvolupa un projecte basat en la intel·ligència de negoci. Utilitza 
les eines i estratègies necessàries per al disseny d´un modelatge de dades i la seva presentació 
per la presa de decisions. 

• Telemàrqueting. Nivell bàsic.
• Analítica web. Nivell mig.
• Transformació digital en les empreses de la comunicació publicitària presencial. Nivell avançat.
• Business intelligence per al teu negoci. Nivell avançat.

BIG DATA
Les organitzacions necessiten persones que sàpiguen gestionar grans conjunts de dades i 
transformar-les en informació útil. Posem al teu abast formacions de nivell avançat per un 
dels perfils professionals més demandats al mercat laboral.

• Analista Big Data i Científic de Dades. Nivell avançat.
• Data Mining Bussiness Intelligence. Nivell avançat.
• Big Data. Nivell avançat.

DISSENY GRÀFIC I 3 D/ IMATGE I SO
Aprèn les tècniques per la realització d´una maqueta tècnica, Coneix els elements d´un disseny 
gràfic i aprèn les tècniques per la realització d´una maqueta tècnica.
Digitalitza imatges i dona corda a la teva creativitat utilitzant tècniques de captura, tractament 
i retoc digital. Perfecciona les teves imatges amb l’ús dels aparells digitals per a la producció 
audiovisual.
Capacita´t en Autocad i treballa en un entorn productiu industrial realitzant dissenys 2D / 2D.

• Autoedició, disseny i maquetació. Nivell mig.
• Autoedició: disseny gràfic. Nivell mig.  
• Photoshop avançat. Nivell mig.
• Digitalització d´imatges. Nivell mig.
• Disseny assistit per ordinador amb Autocad 3D. Nivell Avançat.
• Disseny assistit per ordinador amb Autocad 2D. Nivell Avançat.
• Tècniques creatives avançades de fotografia digital. Nivell mig.
• Postproducció professional de fotografia digital. Nivell mig.

SISTEMES D´INFORMACIÓ GEOGRÀFICA GIS/SIG
Forma´t en els conceptes bàsics del QGIS i els sistemes d´informació geogràfica amb aplicació 
a la gestió ambiental. Capacita´t per resoldre les dificultats existents en l´elaboració d´estudis 
mediambientals SIG (Sistemes d´Informació Geogràfica), i per preparar, maquetar i entregar 
cartografia de qualitat per als estudis d´impacte ambiental.
Coneix les eines clau de l´entorn CAD i els conceptes essencials de l´autoCAD, integració de 
AutoCAD Map 3D amb els Sistemes de Informació Geogràfica i l´ús de les eines geospacials, 
preparació de la maquetació i entrega de plànols.

• Especialista en QGIS aplicat al medi ambient. Nivell avançat.
• Autocad Map 3D Nivell Usuari. Nivell avançat

CONSTRUCCIÓ, DOMÒTICA I TELECOMUNICACIONS
Forma´t en Revit, un dels softwares informàtics més capdavanter per l´execució de projectes amb 
metodologia BIM (Build Information Model).
Aprèn a utilitzar la interfície d'usuari i les eines d´ Autodesk 3ds Max, a partir de l'adquisició
dels coneixements bàsics de modelatge, il·luminació, texturat i render, així com el maneig de 
les eines de Photoshop per a la creació de textures, tractant les imatges finals des de l'etapa 
de Render d'una escena tridimensional.

• Revit Nivell Usuari. Nivell Avançat.
• Infoarquitectura 3D amb 3DS MAX Nivell Usuari. Nivell Avançat.

ADA és un programa de formació dirigit a dones, prioritàriament desocupades, que vulguin millorar les seves competències digitals per tal de tenir més possibilitats de trobar feina.
Tenen preferència les dones residents en municipis de menys de 30.000 habitants (quan quedin places vacants, també podran participar dones residents a municipis més grans).

Totes les alumnes (desocupades o ocupades) han d'estar inscrites a les oficines de Treball del SOC.

Una mateixa dona pot fer més d´un curs ( no de manera simultània) 

PROGRAMA ADA (Segona edició)

CURSOS DE 40 HORES PER ADQUISICIÓ I MILLORA DE COMPETÈNCIES DIGITALS


