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Ajuntament de Centelles

Informació Municipal

Reordenació del trànsit
a l’entorn de la plaça dels Àngels
Davant l’inici del curs escolar i amb la inauguració del
nou complex esportiu hem vist la necessitat de reordenar el
trànsit, d’acord amb el Pla de mobilitat, de la zona de l’en-

torn de la plaça dels Àngels per tal de facilitar els desplaçaments de les persones, prioritzant els recorreguts escolars i
de vianants.

El Portal de Centelles
Octubre 2013

Els stops estan ara situats a la ronda de les Coromines
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Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament
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CURSOS AMB PLACES DISPONIBLES
Cursos de formació bàsica

► Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau mitjà
Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h
Dimarts i dijous de 19 a 22 h
Divendres de 16 a 19 h
► Preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau superior
Curs preparatori per a l’examen d’accés a Grau superior. La qualificació de la prova, sempre que sigui positiva, es
multiplicarà per 0,40 de l’obtinguda en el curs de l’Escola d’Adults.
Dilluns i dimecres de 19 a 22 h
Dimarts de 18 a 22 h
Dijous de 17 a 20 h
Divendres de 17 a 19 h
► Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
Curs autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Els alumnes poden cursar el Graduat en Educació secundària Obligatòria i treure’s el títol oficial a l’escola.
GESO nivell 1. De dilluns a dijous de 10 a 14 h
GESO nivell 2. De dilluns a dijous de 9 a 13 h
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Idiomes
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Català
► Català A1. Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
► Català B1. Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
Un cop finalitzat el curs, els alumnes poden presentar-se per lliure a l’examen de nivell B.
► Català C. Divendres de 17 a 19 h
Un cop finalitzat el curs, els alumnes poden presentar-se per lliure a l’examen de nivell C.

Francès
► Francès nivell 2. Dimarts i dijous de 17 a 18.30
► Francès nivell 3. Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.
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Anglès
► Anglès nivell 0. Divendres de 9.30 a 11.30
► Anglès N1. Dimarts i dijous de 19 a 20.30
► Anglès N2. Dilluns i dimecres de 20.30 a 22.

Alemany
► Alemany Iniciació. Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 h

Informàtica
► Informàtica nivell 1. Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h
► Informàtica nivell 3. Dimarts i dijous de 15.30 a 17.30 h
► Informàtica nivell 3. Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
► Xarxes socials: Facebook i Twitter. Divendres de 17 a 19 h
► Acreditació de competències de tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) nivell mitjà.
Dimarts i dijous de 18 a 19.30 h
En aquest curs es prepara a l’alumne per a poder fer l’examen de nivell mitjà d’ACTIC de la Generalitat de Catalunya.

Tallers
► Ceràmica. Dijous de 10 a 12 h
► Ceràmica. Dijous de 19.30 a 21.30 h
► Dibuix i pintura. Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 h
► Ioga. Dimarts de 18.45 a 20.15 h
► Ioga. Dijous de 20.30 a 22 h
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► Patchwork iniciació. Dilluns de 15 a 17 h

Per a més informació i inscripcions:
08540 - CENTELLES

Atenció al públic:
Dilluns i dimecres de 10 a 13 h Dimarts de 10 a 13 h i de 16 a 20 h Dijous de 9 a 11 h.
Divendres d’11 a 13 h. i de 16 a 20 h
Tel. 93 881 38 80
epacentelles@osonaformacio.org
www.osonaformacio.org
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Escola de Persones Adultes de Centelles C/ Jesús, 25
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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.catwww.centelles.cat/elpipa Tel. 93 881 23 23

Assessoria d’estudis i professions del PIPA
LA RATAFIA EMBRUIXADA DE CENTELLES
JA ESTÀ ALS NOSTRES APARADORS
La ratafia guanyadora del tercer concurs de Ratafia embruixada de Centelles i embotellada aquest
any està feta amb la recepta original de la Sra. Anna
Marsal, i es pot adquirir als establiments comercials i
hostalers de Centelles en 3 formats: ampolla de 70
cl, ampolla de regal de 20 cl (luxe) i petaca de 20 cl.
És una bona opció per fer un regal, atès que l’embotellament cada any és limitat, i no es tornarà a repetir, fet que la converteix en quelcom singular. Aquells
que a més la voleu tastar, podeu fer-ho als nostres
bars i restaurants!
Tots els ratafiaries elaboradors de ratafia casolana estan convidats a participar en la propera edició
del concurs, del que ja es poden recollir les bases a
l’Ajuntament o a través de la web www.centelles.cat.

El municipi acull la cinquena edició del Mercat
Anticrisi (“Mercat del trasto”) el 27 d’octubre
El proper diumenge 27 d’octubre de 9 a 14 h, un
any més, tindrà lloc el Mercat Anticrisi “mercat del
trasto” centrat en la venda, compra i intercanvi de
productes de segona mà, a l’Avinguda Rodolf Batlle.
Els objectius del mercat anticrisi són:
- La venda, compra i intercanvi de productes en
bon estat però que els usuaris ja no els necessiten
-Proporcionar uns ingressos complementaris a
les persones amb dificultats econòmiques
- Promoure la reutilització de productes i la reducció de residus
- Complementar l’oferta comercial de la vila i del
mercat dominical, atraient nous visitants i donar a
conèixer Centelles.
Podeu sol·licitar la vostra parada abans del divendres 18 d’octubre al servei de promoció econòmica i també podeu demanar informació a
www.centelles.cat o al 938 811 257.
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MERCAT ANTICRISI DE CENTELLES
“Mercat del trasto”

T’INFORMEM I ASSESSOREM PER A TROBAR LA FORMACIÓ A LA TEVA MIDA: Cursos
d’idiomes, d’informàtica, de preparació de proves d’accés a la formació professional, d’accés a
la universitat, exàmens ACTIC (d’acreditació del nivell de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)...

Jove, busques feina?
Al PIPA t’informem i t’assessorem en la teva recerca de feina per a fer un currículum per competències, sobre canals de recerca de feina, etc Així mateix, cada divendres pots venir a consultar el recull d’ofertes de treball publicat en diferents mitjans i utilitzar el servei de connexió a
internet per a enviar currículums, inscriure’t a borses de treball, actualitzar el teu perfil de linkedin, etc. Aquest mes, també podràs trobar-hi un recull de contactes per les feines de temporada
a les pistes d’esquí.
I a continuació... unes pinzellades de la recerca de feina avui
En l’entorn laboral, les competències són un conjunt de comportaments, habilitats, actituds,
coneixements... que té la persona i que la fan més o menys adequada per a desenvolupar
una determinada feina. Actualment quan busquem feina és important fer un procés d’autoconeixement, per tal de ser conscients de les competències que ja tenim i d’aquelles que hem
de desenvolupar perquè el nostre perfil professional s’adeqüi amb el que demanda el mercat
laboral. Les competències poden ser adquirides mitjançant cursos de formació, experiència laboral, experiència en altres àmbits...
Es distingeixen tres tipus de competències:
- Competències bàsiques (coneixements i habilitats bàsics en totes les professions: de lectura, d’escriptura, de càlcul, d’informàtica, etc)
- Competències tècniques (coneixements i habilitats específics d’una determinada activitat laboral o professió. Pe. Ús d’un programa informàtic o maquinària concret, etc).
- Competències transversals (capacitats, habilitats i actituds necessàries de forma transversal en moltes ocupacions. Pe: disposició a l’aprenentatge, capacitat de treball en equip, de relació, responsabilitat, etc).

Habitatge
Vols accedir a un pis de protecció oficial? Cal que estiguis inscrit al Registre de sol·licitants
d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. Al PIPA t’informem dels requisits, procés per
accedir-hi i pots tramitar la teva inscripció. Si ets estudiant i busques company de pis o tens un
pis per llogar a estudiants, també pots inscriure’t a la borsa d’habitatge per estudiants.

Activitats joves
- Ja saps el que compres?- Un cop d'ull al consum. Dilluns 7 d'octubre a les 17.30h. Espai
Jove. Gratuït
- Raid de Muntanya (amb l'Escola de Muntanya). Dimarts 22 d'octubre a les 16.30h. Sortida de
l'Espai Jove. Gratuït
- Tallers d’art. Cada dimarts de 5 a 6:30. Preu: 52 euros/trimestre i 20 euros de matrícula. Inscripcions al PIPA
- Centelles Burning 26 d’octubre a les 23h al Pavelló. Entrada: 5 euros

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

