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Actualitat empresarial

Mobilitat i productivitat
Et volem presentar un nou curs, molt interessant, que posarem en
marxa el proper mes de juliol a les nostres instal·lacions d’Igualada.
Es tracta d’un curs de Mobilitat i productivitat, adreçat a treure tot
el suc dels omnipresents i actuals dispositius mòbils.
L’objectiu del curs és presentar, analitzar, treballar i practicar amb les
diferents eines i plataformes mòbils per a poder-les aplicar a les
nostres tasques diàries, a nivell professional, amb l’objectiu de
millorar la productivitat amb l’ús d’aquestes.
Dades del curs
Dates: Del 6 al 20 de juliol, de 17 a 21 hores
Durada: 12 hores
Dies: Divendres
Lloc: Ceina Igualada
Preu: 250 € (Gratuït amb subvenció FTFE)
Observacions: Inclou una tauleta digital de 7” amb Android
Podeu trobar el temari complert del curs, així com veure el seu
professorat i informació complementària al nostre lloc Web, a la secció
Formació / Agenda de cursos.
Més informació i reserva de places al 938050094.
Tendències

Programació per a dispositius mòbils
Els canvis viscuts en els darrers anys a l’àrea de les noves tecnologies
ha creat en aquest sector emergent una enorme demanda de
professionals especialitzats i preparats. El nostre país és, actualment,
el segon a Europa amb més consumidors de dispositius mòbils: el
40% de la població disposa d’un telèfon mòbil d’última generació.
Segons un estudi de The App Date, el sector de les aplicacions
mòbils creixerà més d’un 120% al 2012 i cada cop més analistes
afirmen que al 2014 els usuaris d’Internet mòbil superaran als dels
ordinadors personals.
Des de Ceina, doncs, volem presentar-vos un paquet de nous cursos
que posarem en marxa a l'últim trimestre de 2012, amb l'objectiu de
crear professionals especialitzats en aquestes matèries.
Programació nativa
.Introducció a la programació per Android amb Java
.Introducció a la programació per iOS amb Objective-C

Programació nativa amb C#
.Programació
.Programació
.Programació
.Programació

per Android amb C#
per iOS amb C#
per Windows Phone 7 amb C#
d’aplicacions multiplataforma en C#

Serveis de tutorització
.Tutorització en el desenvolupament d'aplicacions mòbils

Més informació al 938050094. Temari al lloc Web de Ceina.
Formació a distància

Els nostres cursos, a distància
Recorda que tots els cursos que s’ofereixen en format d’aula oberta
(flexibles en horari i contingut i amb un tutor particular), es poden
realitzar còmodament a distància i poden ser bonificats al 100% per la
FTFE.
Ara, amb la inscripció al curs, incloem una tauleta digital de 7” per tal
que et sigui encara més còmode seguir els continguts. Els cursos que
pots fer són els següents:
.3D Studio Max
.Competències TIC (Certificat ACTIC)
.Adobe Dreamweaver
.Adobe Flash
.Adobe Illustrator
.Adobe Indesign
.Adobe Photoshop
.Adobe Premiere Pro
.Autocad
.Contaplus
.Facturaplus
.Internet Explorer
.Java 2 Standard Edition
.Joomla! (Creació de llocs i botigues Web)
.Mecanografia assistida
.Microsoft Access
.Microsoft Excel
.Microsoft Outlook
.Microsoft PowerPoint
.Microsoft Project
.Microsoft Visual Basic
.Microsoft Visual Java
.Microsoft Windows
.Microsoft Word
.Mòdul d’iniciació
.Moodle (Creació de Campus Virtuals)
.Mozilla Firefox
.Mozilla Thunderbird
.Nominaplus
.OpenOffice Calc
.OpenOffice Writer
.PHP 5 y MySql
.Quarkxpress
El preu d’aquests cursos és de 345€ (0€ amb bonificació FTFE), i es
poden començar en qualsevol moment de l’any.
Més informació al 938050094. Temaris al lloc Web de Ceina.

Notícies

Notícies
Producte
Recorda el nostre servei d’”El professor a casa”. Un servei pensat
per, en poques hores, resoldre tots aquells dubtes i problemes que
tinguis sense necessitat de fer cap curs al nostre centre.
Formació periòdica
Recorda que al nostre centre, a banda de poder cursar els estudis
relacionats amb tecnologia i certificar-te, també pots accedir als
nostres cursos periòdics de:
. Preparació d’oposicions
. Manipulador d’aliments
. Carnet oficial de controlador d’accés
Contacta amb nosaltres per a més informació.
Opinió
Últims articles d’opinió mensual publicats a l’Anoiadiari:
El zero i l’u – Articles d'opinió.
Tendències

Ceina al Facebook
Ets usuari de Facebook?
Si és així, pots seguir les nostres activitats puntuals, butlletins,
fotografies i notes de premsa d’una forma molt ràpida i eficaç amb
aquests senzills passos:
1) Inicia sessió al Facebook amb el teu perfil
2) Accedeix al cercador
3) Escriu-hi: Ceina
4) Quan ens trobis, escull M’agrada
Pots seguir aquest enllaç per a veure el nostre perfil abans de
seleccionar-lo: http://www.facebook.com/pages/IgualadaSpain/Ceina/76453611556.

Ens veiem al Facebook!
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Avís Legal i privacitat
Vostè es troba subscrit a una de les llistes de distribució (Comunitats)
de Ceina (Esquemes informàtics, SL) i les seves dades ens han estat
proporcionades per vostè mateix, per personal de la seva empresa o
bé provenen de fonts públiques. D'acord amb el previst a la llei
orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal,
l'informem que vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició de les seves dades, així com d'expressar el seu
desig de no voler rebre més informació a través d'aquest sistema. Si
ho vol, remeti el missatge a general@ceina.com, indicant a l'assumpte
el text "BAIXA". Si vostè no realitza aquesta acció, entendrem que vol
seguir formant part de la nostra llista de correu.

