Agenda

Dijous, 6 de febrer
AGENDA
A les 11.15 h:
El regidor d’Educació, Manuel Pérez, rebrà una delegació d’alumnes de 5è
d’educació primària de l’Escola El Vallès per signar la sol·licitud d’alta en el registre
de cooperatives escolars i fer el lliurament de la targeta d’identificació fiscal. L’Escola
El Vallès s’incorpora enguany al projecte “Cultura emprenedora a l’escola”, impulsat i
coordinat per la Diputació de Barcelona i gestionat pel Servei d’Educació i el Servei
d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa, amb el suport
d’altres departaments municipals, serveis i entitats ciutadanes. La recepció tindrà lloc
al Servei d’Educació (c/ de la Rasa, 24). Prèviament, una tècnica del Servei
d’Emprenedoria i Economia Social farà una xerrada a l’Escola El Vallès perquè els
alumnes coneguin les característiques d’una cooperativa i la utilitat del codi
d’identificació fiscal. Els alumnes de 5è de l’Escola El Vallès han creat dues
cooperatives escolars amb els noms de “Funny Egg Box” i “Ring Tin Vallès”.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Curs d’Interessos i competències: Organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Innovació de l’Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa, s’ofereix un curs en
dues sessions de 5 hores, la primera centrada en els interessos i la segona en les
competències. Utilitzant eines que ja existeixen a la xarxa, podreu explorar quines
professions us semblen més interessants, independentment de l’experiència o
formació prèvies i també aprofundir en el concepte de competències, entenent
aquestes com les característiques pròpies de les persones: trets de personalitat,
actituds, coneixements i habilitats que estan relacionades de forma causal amb el
bon acompliment d’un lloc de treball i que es posen de manifest en forma de
comportaments o conductes. El curs tindrà lloc a la seu de Foment de Terrassa (ctra.
de Martorell, 95).
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A les 10.30 h:
Xerrem: grups de conversa en català: A càrrec de l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 17 h:
Acceleració en òrbita: Trobada de les empreses seleccionades per participar en el
programa “Acceleració en òrbita”. A la Sala d’Actes del Qu4drant.0 (Edifici Vapor
Gran, c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
A les 18 h:
Taller de lectoescriptura: “L’aventura de llegir”, adreçat a infants de 9 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Les activitats d’en Quico: “El Quico llegeix”, lectura de contes per a infants a la
Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18 h:
Club dels deures: “Activity English”: Activitat de suport als deures d’anglès a càrrec
de la voluntària nadiua Martha Bernal. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant
Cosme, 157).
A les 18 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura de literatura infantil i juvenil, a càrrec de Maribel
Pascual. Activitat organitzada per l’Escola Joan Marquès Casals i la BD6. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Xerrada: “Aproximació a la història d’Àfrica”: Organitzada per la BD5 i a càrrec de
Montserrat Muntada. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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A les 18.30 h:
Xerrades per a pares i mares: “Educar no és fàcil: conèixer el conflicte filioparental”.
Activitat organitzada pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, a càrrec
d’Arantzazu Herrador i Maria del Mar Rey, psicòlogues i membres de l’associació
Raíces. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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