Agenda

Dimecres, 26 d’agost

AGENDA
A les 10.45 h:
L’alcaldessa accidental, tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i
regidora d’Educació, Rosa Ribera, visitarà les obres de manteniment i millora de
diferents centres educatius de la ciutat que està portant a terme durant l’estiu
l’Ajuntament de Terrassa. Les actuacions que es visitaran demà són les següents:
•

•

Tancament d’un espai de la Devesa Sud del parc de Vallparadís com a
espai de pati de l’Escola Sala i Badrinas, atès el creixement d’aquest
centre i la no planificació de la seva construcció definitiva (pressupost
d’11.008,59 euros).
Reparació de la pista esportiva superior del pati de l’Escola Joan Marquès
Casals (pressupost de 24.403,09 euros).

L’Ajuntament de Terrassa invertirà al llarg del 2015 un total de 740.000 euros en el
manteniment i la millora dels centres educatius públics de la ciutat. Aquest
pressupost contempla les accions de manteniment ordinari realitzades amb els
recursos propis de l’Ajuntament (personal propi del servei, plans d’ocupació, etc), les
realitzades a través d’empreses externes (ascensors, biomassa, alarmes, etc) i les
obres o actuacions de major envergadura, algunes de les quals es concentren als
mesos d’estiu aprofitant les vacances escolars. El punt de trobada serà a l’Escola
Sala i Badrines (ctra. de Rubí, 227). Posteriorment es visitarà l’Escola Joan Marquès
Casals (av. del Vallès, 483).
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: “Avança: El currículum per competències”. En
aquest espai de coneixement es vol donar un pas més a l’hora de treballar l’eina del
currículum vitae. En aquesta tipologia de CV, s’incorpora el concepte de
competència i es dóna un tractament diferent a la informació habitual. 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 (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 1).
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