Agenda

Dimarts, 15 de setembre

AGENDA
A les 13 h:
La regidora d’Educació, Rosa Ribera, oferirà una roda de premsa, juntament amb el
director de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa, Jesús Silvestre,
per presentar les novetats del nou curs d’aquest centre educatiu. L’acte tindrà lloc al
vestíbul de l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa (c/ de Miquel
Vives, 2). L'Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa, situada al costat
del parc de Vallparadís i del Campus Universitari, és un centre d'ensenyament de
titularitat municipal que engloba dues entitats diferents: L'Escola de Música i el
Conservatori, amb les quals s'abasten ensenyaments de tipus bàsic, amateur i
professional.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Apoderament per a persones en situació de canvi
professional, a càrrec de personal tècnic del Servei d’Ocupació. Formació de 30 h
per conèixer les potencialitats de les persones i que puguin definir un pla d’acció en
el camp laboral, sortir de l’aïllament i trobar-se amb persones que fan la mateixa
cerca. Enfortir els punts forts i conèixer els recursos amb que es compta. Reconèixer
la vocació i que fer al respecte. Sentir la situació com a oportunitat de
desenvolupament. Visualitzar els camins i les opcions de les que es disposa i
aprendre recursos i eines per ajudar en el dia a dia. Tindrà lloc al Campus
Professional Vallparadís (c/ de Badalona, 1).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Iniciació a internet. Mòdul B. Tindrà lloc a l’Edifici de
Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa genèrica. En aquesta sessió
informativa, s’ofereix informació detallada de cadascuna de les actuacions dirigides a
la millora de l'ocupabilitat i es treballen els diferents aspectes que intervenen en el
procés de recerca de feina. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de
Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats de l’Oficina de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa. A la Masia Freixa
(pl. de Josep Freixa i Argemí, s/n).
A les 19 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Presentació del llibre: “Dirige tu futuro laboral. Activa el
GPS profesional”, a càrrec de la seva autora, Claudia Cortés. L’acte tindrà lloc a la
Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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