Agenda

Dimarts, 12 de juliol

AGENDA
A les 11 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es reunirà amb una delegació de la Junta
Directiva de l’Associació de Veïns de Can Palet per tractar diferents temes relatius al
barri. La reunió tindrà lloc al Centre Cívic Municipal Alcalde Morera (pl. de Can Palet,
1).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Curs amb Certificat de Professionalitat: “Neteja en
espais oberts i instal·lacions Industrials”. Al Campus Professional Vallparadís (c/ de
Badalona, 1).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un
equip de treball determinat en una empresa. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell,
95).
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A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Xarxes professionals. Eines
2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per aquelles persones
que us trobeu en situació de recerca de feina i volen utilitzar els canals existents en
línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en la recerca
d'ocupació. A l'entorn competitiu en que ens trobem, en el que la globalització i la
tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell mundial, s'ha ampliat
la competència a l'hora de trobar feina. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió Informativa:
“Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear una empresa”. Sessió informativa
dirigida a emprenedors i emprenedores on s’expliquen qüestions bàsiques a tenir en
compte abans d’iniciar una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor
Gran (c/ dels Telers, 5).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
Sessió Informativa és l’inici del camí de l’orientació professional. A la sessió
informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a terme, per tal
que puguin triar aquelles que més interessin segons la situació o els interessos de
cada persona. A l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 18.30 h:
XI Curs d’estiu sobre la Unió Europea: “Democratitzar Europa, última parada”, a
càrrec de Pere Almeda, membre de l’executiva de la Fundació Catalunya Europa.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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