Agenda

Dijous, 21 de febrer

AGENDA
A les 9.30 h:
Activitats 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 treballa per conèixer la
importància de la nostra marca i els passos necessaris per poder crear-la, identificar
les estratègies necessàries per projectar-la i fer-nos visibles i posicionar-nos a la
xarxa. Tindrà lloc a l’edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16 h:
Activitats d’Orbital.40: Digital Health: Disseny d’apps i innovació TIC. Curs de 150
hores de durada, en modalitat semipresencial, destinat a aquelles persones que
volen emprendre en el sector M-Health o que volen ampliar els seus coneixements
de disseny d'aplicacions per a dispositius mòbils, emmarcat en l’àmbit de la salut.
Formació impartida amb la col·laboració d’Euncet Business School. Tindrà lloc a la
sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2a planta).
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A les 17.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller infantil “Curs d’informàtica bàsica”. A càrrec de
Pablo Ceballos. Destinat a infants de 8 a 12 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del
Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 19 h:
Terrassa llegeix: Cicle Febrer Negre. Presentació de la novel·la: “La reina de
diamantes”, de Benassar, Llort, Macip i Moreno. Col·lecció de novel·la negra “Delito”.
A càrrec de Marc Moreno, editor i escriptor. Tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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