Agenda

Dimarts, 10 de febrer

AGENDA
Al llarg del dia:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, visitarà els barris de Can Roca i el Pla del
Bonaire, 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.
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d’Educació, Manuel
Pérez; i de la regidora del Districte 5, Eva Herrero; visitarà l’Institut Can Roca en el
marc de la iniciativa “L’alcalde recorre el teu barri per estar més a prop teu”. Durant
la visita, l’equip directiu del centre, encapçalat per la seva directora, Pepi Torres,
informarà del projecte executiu del nou edifici de l’Institut, que es troba en procés de
licitació i que s’ha de construir en uns terrenys del carrer de Fàtima cedits a la
Generalitat de Catalunya per l’Ajuntament de Terrassa.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “Màrqueting personal”. En l’espai de
màrqueting personal es treballa sobre el valor i la projecció que realitzem de les
nostres competències personals i les nostres potencialitats. Es vol aprofundir en
aspectes com la definició de màrqueting personal, perquè és important i què és la
marca personal. Centrat en el tret diferencial, en la importància de la imatge i en les
estratègies per fer-nos visibles mitjançant l’elaboració d’un pla de màrqueting. Tindrà
lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació “Crea el teu CV.”: Formació composta
de dues sessions, la primera de 5 hores de durada, on es treballa el concepte teòric
de currículum, presentació i consells sobre aquest, tipus que existeixen i anàlisi del
propi CV, i una segona sessió individual que consisteix en una entrevista amb la
persona que ha guiat la sessió per aprofundir en cada cas individual. Organitzada
per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i Foment de Terrassa. A la seu
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa de català inicial, a càrrec de la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL). Espai de conversa de
català inicial de vint-i-quatre sessions conduït per persones voluntàries amb l'objectiu
que els aprenents obtinguin una comprensió bàsica del català parlat i suficient
capacitat per usar expressions i frases molt senzilles en les relacions socials de
proximitat. A la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”, grups de conversa en català. A càrrec de CAL,
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana i l’associació Veu Pròpia. A la
Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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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).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Club dels deures, per a infants de 8 a 12 anys. A la
Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme, 157).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller:”Tot contes!”. A càrrec de Patrícia Sánchez.
Activitat per a joves de 12 a 18 anys A la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant
Martí, 183).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Cicle Xerrades per a mares i pares: “Fem-los créixer”, a
càrrec de Margarida Redó, psicopedagoga. A la Biblioteca Central de Terrassa (pg.
de les Lletres, 1).
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