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S’ha arranjat el carrer de les Falgueres
A causa del seu mal estat s’ha arranjat el carrer de
les Falgueres d’on s’ha tret el paviment que hi havia i
s’ha repassat i compactat el sòl.

Seguidament s’hi ha posat una estesa de tot-ú i s’hi
ha col·locat formigó per formar un paviment amb acabat reglejat.
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Els stops estan ara situats a la ronda de les Coromines
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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 v pij.centelles@diba.cat www.centelles.cat/elpipa

T: 93 881 12 57 Fax: 93 881 20 94

Tel. 93 881 23 23

osonasud.altcongost@diba.es
www.osonasudaltcongost.org

Davant una entrevista de feina és
millor anar preparat/ada i no deixar res a
la improvisació:
1. Conèixer l’empresa i el lloc de
treball: és aconsellable “investigar” una
mica i conèixer l’empresa, l’àmbit en què
treballa, els seus productes... Avui en
dia disposem d’una important font d’informació: INTERNET. Quan més informació es tingui, més seguretat es mostrarà a l’entrevista. Reflexionar sobre
quines competències hauria de tenir la
persona ideal.
2.Conèixer-vos a vosaltres mateixos: primer analitzar molt bé el CV, els
punts forts i dèbils. S’han de tenir preparats uns bons arguments per a defensar
els punts febles. Cal preparar amb atenció les preguntes personals, perquè són
de difícil improvisació, per fer-ho, cal tenir molt clares quines són les competències millors pel lloc de treball.
3. Consells a tenir en compte:
- Imatge / Aparença – utilitzar una
vestimenta formal/informal, d’acord
sempre amb la filosofia de l’empresa,
però que us faci sentir còmodes.
- Puntualitat – arribar cinc minuts
abans de la cita; no arribar justos de
temps per d’aquesta forma tindreu
temps a tranquil·litzar-vos, i donareu una
imatge de persona previsora.
- Portar una còpia del CV - si és
possible, també portar còpia de les titulacions o documents rellevants per al
lloc de treball.
Heu de tenir autoconfiança i estar
segurs de les vostres possibilitats.
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COM AFRONTAR UNA
ENTREVISTA DE SELECCIÓ

Per a més informació: Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona
Sud- Alt Congost
C/ Nou, 11 08540 Centelles

CONCURS DE
RECEPTES DE CUINA
Amb motiu de la 6a Fira de la tòfona
es farà un concurs de receptes de cuina
amb tòfona. Els propers dies trobareu la
butlleta per omplir amb la vostra recepta
als establiments comercials de Centelles o a la pàgina web de l’Ajuntament.
Podreu fer-nos arribar les vostres receptes (un màxim de 4 receptes per persona) entre el 15 de novembre i el 10 de
desembre, per les següents vies:
1) Dipositant la butlleta a la urna que
trobareu a Promoció Econòmica (de dilluns a divendres de 9 a 14 i de dilluns a
dijous de 16.30 a 19).
2) Dipositant la butlleta a la urna del
punt d’informació del mercat setmanal.
3) Omplint la butlleta i els seus
camps al formulari que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament.
Les receptes amb tòfona s’aniran
penjant al blog http://centellescapitaldelatofona.wordpress.com/. D’aquestes receptes hi haurà diverses modalitats de
premis, una d’elles per votació popular.
Els vots s’hauran de dipositar del 13 al
18 de desembre a una urna que trobareu a Promoció Econòmica o a la web
de l’ajuntament dins del període marcat.
La persona guanyadora es donarà a
conèixer en el marc de la Fira de la tòfona, diumenge 22 . A part, es concediran
els premis, valorats per un jurat format
per professionals i/o experts.
- 1 premi per a la millor recepta rebuda amb tòfona
- 1 premi per a la millor fotografia de
recepta amb tòfona
- 1 premi entre els participants de la
votació popular.
Properament podreu ampliar la informació del concurs a la web de l’ajuntament o al blog http://centellescapitaldelatofona.wordpress.com/

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.

Assessoria d’estudis
i professions
- Tallers d’art per a joves de 12 a
17 anys. Dimarts a la tarda. Inscripcions al PIPA
Al PIPA trobaràs informació de cursos per a millorar el teu currículum
professional: Preparació de proves
d’accés a Formació Professional
de Grau Mitjà (per a joves que no
tenen l’ESO), cursos d’idiomes,
acreditació ACTIC, manipulador
d’aliments, aparells elevadors...
ESTUDIANTS! Ja podeu apuntarvos a les borses del PIPA:
- Per a compartir el cotxe per anar
a la universitat o institut
- Per buscar company de pis o bé
pis d’estudiants...
- Per a fer classes particulars

Jove, busques feina?
Al PIPA t’informem i t’assessorem
en la teva recerca de feina:
- Fer un currículum
- Canals de recerca de feina
- Recull d’ofertes de treball publicat
en diferents mitjans (cada divendres)
- Recerca de feina 2.0
- Feines de temporada
I a continuació... un apunt a tenir
en compte si estàs buscant feina

Habitatge

Al PIPA pots inscriure’t al Registre
de sol·licitants d’Habitatge amb
Protecció Oficial de Catalunya.

Excursionisme
Si t’agrada fer sortides a la natura,
al PIPA et facilitem la informació
que necessitis:
- Informació de rutes a peu, en
BTT...
- Llocs per visitar
- Mapes

Viatgeteca d’hivern
T’agraden els esports d’hivern? Posem al teu abast tota la informació
que necessitis per a preparar les
teves sortides a la neu: Allotjaments, transports, cursos d’esports
a la neu, preus de forfaits...I a més,
fem els carnets internacionals: Alberguista, Estudiant, Professor.

Servei de connexió a Internet
Al PIPA tens ordinadors amb connexió a internet per a poder venir a
fer els teus treballs de l’escola i per
a fer les recerques d’informació
que necessites.

Alerta amb l’enviament massiu de currículums. Ens pot donar la sensació
que tot i apuntar-nos a moltes ofertes no ens truquen mai. I el problema pot
estar en què no complim el perfil sol·licitat a les ofertes on ens inscrivim. Per
això cal enviar currículums només a aquells llocs on sapiguem que som la
persona adequada. Hem de tenir clar el nostre objectiu professional: cap a
on anem, què volem ser, a què volem dedicar la nostra vida professional.
Cal fer un treball d’autoconeixement profund (habilitats, mancances, interessos...) i una anàlisi del mercat de treball. Posant aquests dos factors en joc
crearem el nostre balanç professional i trobarem el nostre projecte professional. Seguir un objectiu clar farà que les nostres possibilitats d’èxit augmentin.
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

