Agenda

Dimarts, 12 de desembre

AGENDA
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, acompanyat del regidor de Mitjans
Audiovisuals, Adrián Sánchez, assistirà a l’enregistrament de la XVI Trobada Escolar
de Nadales de Primària que tindrà lloc a l’Auditori Alfons Vallhonrat del Centre
Cultural Terrassa (rbla. d’Ègara, 340) i participarà en el lliurament de diplomes a 673
alumnes d’Educació Primària de deu escoles de la ciutat que actuaran al concert. El
concert s’emetrà pel Canal Terrassa Vallès durant les festes de Nadal.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Twitter i Facebook per a
persones emprenedores”. L'objectiu de la formació és capacitar les persones
emprenedores per utilitzar correctament el Facebook i Twitter com a eines digitals
que formen part de la gestió del seu projecte empresarial. Les persones participants
han de tenir coneixements informàtics bàsics, un compte de correu electrònic, i perfil
de Facebook personal. Tindrà lloc a Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Vull emprendre, per on
començo”. Sessió informativa, dirigida a emprenedors i emprenedores on s'expliquen
qüestions bàsiques a tenir en compte abans de crear una empresa. Tindrà lloc a la
Sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
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A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica: “L'inici del camí”. És
una xerrada on es donen a conèixer les diferents actuacions que dutes a terme per
Servei d’Ocupació sobre l’orientació professional. Tindrà lloc a Foment de Terrassa
(ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura fàcil. L'activitat pretén fomentar la lectura, tot
treballant la comprensió dels textos amb les persones vinculades al club social que
pateixen una malaltia mental. Atès que un dels objectius del Centre de Dia del
Consorci Sanitari de Terrassa és afavorir la relació dels assistents amb la comunitat,
s’ha decidit obrir-lo a totes les persones interessades en treballar i gaudir de la
lectura. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Junts”. Espai de conversa en català. Adreçat a persones
adultes que es volen iniciar en l’idioma. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, nivell avançat. A
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Bavardons”. Grups de conversa en francès, nivell
intermedi, a càrrec de Fernando Baras. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català. A càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de l’associació Veu
Pròpia. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
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A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’hora del conte: “Qui vola amb aquella escombra”. A
càrrec de Sandra Rossi. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc
Macià, 193).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taula rodona: "L'abordatge de les altes capacitats"
Detecció i avaluació, mites i estereotips, intervenció en l'àmbit educatiu, rol de les
famílies i abordatge global. Comptarà amb les intervencions de Mònica Fernández
Díaz, psicopedagoga i coordinadora del Grup de Recerca d'Altes Capacitats del
Col.legi de Pedagogs de Catalunya; d’Elisabeth Rayo i Mari Carmen Palomino,
psicòlogues del Grup de Treball d'Altes capacitats del Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya; de famílies de l'Associació de Pares i Mares de Nens amb Altes
Capacitats AFINS; i d’un representant de FANJAC (Fundació per a l'Ajuda de Nens i
Joves amb Altes Capacitats). Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de
les Lletres, 1).
A les 18 h:
Celebració del Dia dels Drets Humans: “Drets Humans... al carrer!”, espectacle de
contes a càrrec de l’animador infantil Carles Cuberas. L’activitat, organitzada pel
Servei de Ciutadania de l’Ajuntament de Terrassa, tindrà lloc a l’Esplai Can Palet (c/
de Colom, 129).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El temps de les cireres”, de Montserrat Roig. A
càrrec de Núria Armengol. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs
Olímpics, 7).
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