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Aparadorisme i visual 

merchandising. 

Descripció 
L’aparador és la nostra carta de presentació, 
una finestra que permet veure el nostre negoci i 
per tant el seu aspecte. Ha de ser seductor 
perquè qui ho vegi, desitgi entrar en 
l’establiment, no solament ha de mostrar el 
producte també ha de convidar al client a 
entrar-hi, despertar interès pel que hi ha a 
l’interior. 
 
Objectius 
Adquirir els coneixements bàsics, mitjançant 
exemples visuals de diferents sectors
comercials, per ser capaços de crear el disseny 
d un aparador i la presentació del producte al 
seu interior. 
 
Duració : 20 hores 
HORARI: dilluns, de 16:00 a 20:00h 
 
MATERIAL DE CURS: 
El material de curs (manuals, fotocòpies, 
exercicis, etc., ...) serà subministrat 
pel Casino de Llagostera. 
DATA INICI DE CURS: 11/11/2013 
DATA FI DE CURS: 09/12/2013 
PROFESSORAT:  INFORCELRÀ. 
LLOC DEL CURS: Casino de Llagostera 
PREU : 55 €        Nº de places : 15 
Pregunta’ns com fer aquest curs gratuït. 
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  Full de càlcul. Excel. 

Descripció 
Curs d’ofimàtica amb full de càlcul, amb una part teòrica 
i una altra de pràctica que permetrà als alumnes aplicar 
directament els coneixements adquirits en un entorn 
professional. Curs amb continguts personalitzables 
segons les necessitats reals de l’empresa. 
 
Objectius 
Proporcionar els coneixements necessaris per utilitzar el 
full de càlcul i facilitar la utilització del programa i la seva 
aplicació de manera efectiva, còmode i pràctica en el 
treball, i aconseguir treballar amb el full de càlcul amb la 
finalitat de resoldre els temes més habituals de 
l’empresa o l’oficina: tractament de dades, fulls de càlcul 
amb fórmules i funcions, pressupostos, ... 
 
Duració : 20 hores 
HORARI: dilluns i dimecres de 19:30 a 21:30h 
 
MATERIAL DE CURS: 
El material de curs (manuals, fotocòpies, exercicis, etc.), 
serà subministrat pel Casino de Llagostera. 
DATA INICI DE CURS: 11/11/2013 
DATA FI DE CURS: 11/12/2013 
LLOC DEL CURS: Casino de Llagostera 
PREU : 65 €           Nº de places : 15 
Pregunta’ns com fer aquest curs gratuït. 
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Curs d’ofimàtica d’usuari. 

(Word, Excel i correu electrònic) 

Descripció 
Curs amb un enfoc totalment pràctic destinat 
als particulars, empreses i professionals que 
utilitzin eines ofimàtiques com el processador 
de textos, el full de càlcul i el correu electrònic, 
tant en un entorn laboral com també particular. 
Objectius 
Conèixer les opcions principals que disposa el 
processador de textos Word, el full de càlcul 
Excel i el gestor de correu Outlook Express, per 
realitzar tot tipus de treballs pràctics, aplicats en 

l‘àmbit professional, particular i d‘estudis. 
 
Duració : 20 hores 
HORARI: dilluns i dimecres, de 20:00 a 22:00h 
 
MATERIAL DE CURS: 
El material de curs (manuals, fotocòpies, 
exercicis, etc., ...) serà subministrat pel Casino 
de Llagostera. 
DATA INICI DE CURS: 11/11/2013 
DATA FI DE CURS: 11/12/2013 
PROFESSORAT:  INFORCELRÀ. 
LLOC DEL CURS: Casino de Llagostera 
PREU : 55 €           Nº de places : 15 
Pregunta’ns com fer aquest curs gratuït. 
 
 

  

Curs de publicitat i 
comunicació amb xarxes 
socials. (Facebook, Twitter, 

Linkedln i Instagram) 

Descripció 
Curs amb un enfoc totalment pràctic destinat 
als particulars, empreses i professionals que 
vulguin promocionar els seus productes i 
serveis a través de la utilització de les principals 
xarxes socials. 
Objectius 
Aplicar una estratègia de gestió de xarxes 
socials i internet en línia dins una organització. 
Aquest curs pretén aportar a l'alumne els 
coneixements i habilitats necessaris per a 
organització. Al curs es plantegen els 
conceptes teòrics bàsics que cal que assoleixi 
l'alumne per a comprendre i aplicar a la seva 
realitat laboral el que s'exercitarà en 
l'aprenentatge del curs sobre Facebook, 
Twitter, Instagram i Linkedin. 
 
Duració : 20 hores 
HORARI: dimarts i dijous, de 20:00 a 22:00h 
 
MATERIAL DE CURS: 
El material de curs (manuals, fotocòpies, 
exercicis, etc., ...) serà subministrat pel Casino 
de Llagostera. 
DATA INICI DE CURS: 12/11/2013 
DATA FI DE CURS: 12/12/2013 
PROFESSORAT:  INFORCELRÀ. 
LLOC DEL CURS: Casino de Llagostera 
PREU : 65 €           Nº de places : 15 
Pregunta’ns com fer aquest curs gratuït. 
 

  

Curs de disseny i creació de 

blogs. 

Descripció 
Curs adreçat a conèixer què són els blogs, 
quina estructura tenen i quins són els elements 
de disseny i de continguts que els caracteritzen, 
aprendre a fer comentaris a les entrades d’un 
blog i a crear el teu propi blog mitjançant 
Blogger. 
Objectius 
Adquirir les capacitats necessàries per a 
participar de forma pràctica en la creació i
administració de blogs de qualsevol temàtica i 
propòsit, sense necessitat de coneixements de 
disseny i programació web. 
 
Duració : 20 hores 
HORARI: dimarts i dijous, de 20:00 a 22:00h 
 
MATERIAL DE CURS: 
El material de curs (manuals, fotocòpies, 
exercicis, etc., ...) serà subministrat pel Casino 
de Llagostera. 
DATA INICI DE CURS: 12/11/2013 
DATA FI DE CURS: 12/12/2013 
PROFESSORAT:  INFORCELRÀ. 
LLOC DEL CURS: Casino de Llagostera 
PREU : 60 €           Nº de places : 15 
Pregunta’ns com fer aquest curs gratuït. 

 

 

 


