Agenda

Dimecres, 21 de gener

AGENDA
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà el barri de les Arenes, en el marc de la
iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”. Jordi Ballart recorre
periòdicament els diferents barris de la ciutat, per tal de viure de primera mà la seva
realitat amb l’objectiu de conèixer personalment el dia a dia del seu entorn i treballar
per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Domina els processos de selecció".
Els processos de selecció estan destinats a esbrinar quina és la candidatura més
adequada per a formar part d’un equip de treball determinat en l’empresa. Mitjançant
la recerca de feina, es generen dubtes a l’hora de saber com afrontar un procés de
selecció. En aquest espai de coneixement, es donen les eines necessàries per saber
fer-ho, prenent com a eixos principals l’elaboració del procés, l’entrevista i les proves
de selecció. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 16 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 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
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A les 16 h:
Mostra del coneixement: “Entrevista de feina”, activitat adreçada a alumnes del Cicle
Formatiu de Grau Superior de Turisme de l’Institut Cavall Bernat. A càrrec de tècnics
del servei de Foment de Terrassa. Durant la xerrada es parlarà de les actuacions i
recursos del Servei d’Ocupació i es facilitaran eines per a la recerca: com elaborar
un currículum vitae d’èxit i l’entrevista de selecció com a part del procés de selecció.
Activitat organitzada pel Servei d’Universitat i Societat del Coneixement. Tindrà lloc a
l’Institut Cavall Bernat (c/ de la Castellassa, s/n).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: L’Hora del conte: “El llop, ferotge?”, a càrrec de Sara
Fuente. A la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà Joaquim, 66).
A les 18 h:
Cicle Cerquem salut!: Xerrada: “Com deixar de fumar”, a càrrec d’Argelina Armengol
i Isabel Casas, del CAP Terrassa Nord. Activitat organitzada pel Consorci Sanitari de
Terrassa i la Biblioteca del Districte 6. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18 h:
Nascuts per llegir: “Cantem amb el Nico”, activitat adreçada a famílies amb infants
fins a tres anys. A càrrec de Clara Cabré, Marta Casas, Eva Marbà, Txell Pocino i
Montse Regueira. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Cicle Xerrades per a mares i pares: “Si jo em sento
bé, em relaciono millor”, a càrrec de Luci Morera, tècnica de mediació del Servei de
Ciutadania i Drets Civils. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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