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Neteja dels accessos de la urbanització de Sant Pau
Per tal d’evitar, dins el possible, riscos d’incendis
forestals s’està fent el manteniment de la franja de 25
metres perimetrals de la urbanització de Sant Pau tal i

com marca la normativa i es netegen alguns accessos
per facilitar l’entrada i circulació dels bombers en cas
que això fos necessari.
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ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, SLU
EXERCICI 2014
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EL PIPA ET POSA AL DIA. De dilluns a dijous de 5h a 8h. Divendres de 10 a 13h i de 5h a 7h. C/ Jesús, 25
pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa Tel. 93 881 23 23

assessoria d'estudis i professions del PIPa

Què et podem oferir des del servei local
d’ocupació?
El Servei Local d’Ocupació (SLO) hi podràs trobar
assessorament i acompanyament en la recerca activa de feina en els següents àmbits:
- Borsa de treball: Realitzarem una entrevista individualitzada per establir un itinerari personalitzat
d’inserció, orientant-te sobre les capacitats i habilitats
que cal destacar en un procés de selecció i oferint-te
les eines per a buscar feina de forma intensiva. A la
vegada, posem en contacte les empreses que busquen treballadors/ores amb les persones que tenim
registrades.
- recerca activa de feina: T’inscriuràs en la borsa
de treball dels Serveis Locals d’Ocupació XALOC.
D’aquesta manera, podràs realitzar la teva autocandidatura a les ofertes que es troben a www.diba.cat/slo,
de la xarxa de borses de treball municipal del ajuntaments de la província de Barcelona.
- assessoraments individualitzats: donem resposta a les preguntes més freqüents sorgides de la
recerca de feina: com fer un bon currículum, com superar una entrevista de feina, a on puc anar buscar
feina, ...
- Club de la feina: oferim un espai de recerca activa de feina amb ordinadors amb connexió a internet,
tauler d’ofertes de feina i informació actualitzada sobre el mercat de treball. Horari del Club de la feina:
dijous de 11 a 13 hores i divendres de 9 a 11 hores a
la Casa de Cultura (C/ Jesús, 25)
Per a més informació:
Ajuntament de Centelles
Servei de Promoció Econòmica
C/ Nou, 11 08540 Centelles T: 93 881 12 57
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Tens una Idea empresarial i
no saps com dur-la a terme?
Necessites PersoNal?
Busques feINa i no saps
com trobar-ne?

el MarÇ CoMeNCeN les INsCrIPCIoNs a dIfereNTs esTUdIs I a les ProVes
d’aCCÉs. Al PIPA t’assessorem dels estudis que pots cursar, terminis d’inscripció, centres
on inscriure’t.
Matrícula a les proves d'accés a la universitat (PAU)
Diferents terminis al llarg de maig
Inscripcions a les proves d’accés als cicles formatius de:
- Grau mitjà
- Grau superior
Del 10 al 19 de març
- Arts plàstiques i Disseny
- Ensenyaments esportius
- Ensenyaments artístics superiors
Inscripcions a la Prova d'accés als ensenyaments
De l’11 de març al 4 d’abril
professionals de música i dansa
Preinscripció als programes de qualificació
Maig (dates a concretar)
professional inicial (PQPI)
Preinscripció al batxillerat, els cicles formatius de grau
Del 13 al 23 de maig
mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny,
i per al primer període dels ensenyaments esportius.
Preinscripció als cicles formatius de grau superior
Del 27 de maig al 6 de juny
de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

Viatgeteca setmana santa
Prepara el teu viatge de la forma que més
t’agradi: Informació de rutes i llocs per visitar de Catalunya i de diferents països. Plànols, guies d’allotjaments, guies de diferents països. Carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant, de professor, etc.).
Colònies de setmana santa de la xarxa
d’albergs de Catalunya. Del 13 al 17 d’abril
de 2014, per a nens/es de 8 a 16 anys.
Preu: 225 euros (inclou allotjament, aptas,
monitors, material, activitats i assegurança). Les tipologies d’estades són:
- Estades d'Anglès als albergs de Planoles
i Pere Figuera, per a aprendre i reforçar
l'anglès de manera lúdica i interactiva.
- Estades Multiesportives als Albergs de Coma-Ruga i de Sta Maria del Mar, on es combinen activitats d’esports d’aventura (escalada, caiac, tir amb arc) amb esports alternatius i convencionals.

raid dels ausetans
S’acosta el Raid dels Ausetans a Centelles, una competició de grups de joves d'Osona en la
qual es fan diverses proves puntuables. Pots venir al PIPA o a l’Espai jove a informar-te del programa.

Premi relat breu i poesia per a joves
Ja pots venir al PIPA a consultar les bases.

Biblioteca Municipal La Cooperativa
la BIBlIoTeCa a INTerNeT: oBerTa 365 dIes a l’aNY, les 24 Hores
del dIa
Des de fa un temps, la Biblioteca “La Cooperativa” és present a Internet. Actualment, la hi podeu trobar des dels següents enllaços:
• bibliotecadecentelles.blogspot.com: web de la Biblioteca, des d’on podeu consultar les novetats, l’horari, l’agenda; renovar els documents que teniu en préstec o cercar
aquells que us interessin al Catàleg Col·lectiu.
• elblocdelscentellons.blogspot.com: bloc destinat als infants i joves de la Biblioteca, on aquests poden trobar recomanacions de llibres, notícies, enquestes, guies de
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lectura, etc.

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38
Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.cat
web: bibliotecadecentelles.blogspot.com
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
• demusicaicinema.blogspot.com: bloc que us permet conèixer les últimes novetats
sobre música i cinema arribades a la Biblioteca i on trobareu informació sobre festivals,
concerts, premis i molts altres temes relacionats amb aquestes dues arts.
• ildefonscerda.blogspot.com: bloc sobre l’il·lustre centellenc Ildefons Cerdà; es tracta d’un recull de recursos realitzat per a commemorar el 150è aniversari de l’aprovació
del Pla Cerdà.
• bibliotecavirtual.diba.cat/inici: nou portal web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
• I, a més:

Biblioteca de Centelles

bcentelleslc

