Agenda

Dimarts, 16 de juny

AGENDA
A les 9.30 h:
Espais de coneixement del Servei d’Ocupació: “On busquem feina?”. En aquest
espai de coneixement trobareu informació sobre les diferents vies i canals actuals de
recerca de feina. S’incidirà en on buscar feina i, especialment, en com. A càrrec de
personal tècnic del Servei d’Ocupació. 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: “Interessos i competències
professionals”. Per poder establir quin és l’objectiu professional, abans cal
reflexionar sobre quins són els interessos professionals i les competències
associades. A càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Tindrà lloc a l’Edifici
de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “Intel·ligència emocional aplicada a la venda”, a càrrec d’Albert Llanera.
Per entendre l’impacte de la intel·ligència emocional en el procés de venda i
reconèixer i interpretar les emocions que intervenen tant en el comprador com en el
venedor. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels Telers, 5, passadís B, 2n pis).
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A les 16 h:
Activitats del Servei d’Innovació Recerca i Desenvolupament: Formació per a la
Innovació: “Estratègies de comunicació on i off line”, a càrrec d’Eulàlia Balañà.
S’explicarà el concepte de planificació estratègica aplicada a la comunicació. També
s’ensenyarà a sistematitzar la campanya de comunicació anual de l’empresa i el
desenvolupament de l’argumentari de vendes. Tindrà lloc al Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5, passadís B, 2n pis).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Junts: espai de conversa en català inicial. a càrrec de la
Coordinadora d’Activitats en Llengua Catalana (CAL). A la Biblioteca del Districte 2
(c/ de Sant Cosme, 157).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Sessió del grup Xerrem de conversa en català a la
Biblioteca del Districte 2 (c/ Sant Cosme, 157). A càrrec del col·lectiu Veu Pròpia.
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura: “El poder está dentro de ti”, de Louise L. Hay. A
càrrec de Silvia Gelices. A la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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