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A l’escola Ildefons Cerdà, de l’avinguda Pere Barnils,

hem fet una millora de la claveguera a fi i efecte de mi-

llorar el seu rendiment i el seu desguàs i hem reorientat

la seva conducció cap a la xarxa que hi ha instal·lada a

la mateixa avinguda. 

També hem millorat la recollida d’aigües residuals

per evitar l’acumulació d’aigua i els bassals al pati. El

pressupost total d’aquest arranjament és de 6.800 euros

sense IVA.

Una de les entrades a l’edfici de l’escola Ildefons Cerdà

01 informe municipal PORTALok.qxd:37  04/09/12  16:53  Página 1



Formació Bàsica i per al treball
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Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Centre de Formació Permanent d’Osona Sud
Centelles

Formació reglada (Titulacions oficials) 

Graduat en Educació Secundària (GES)
Nivell 1 de dilluns a dijous de 10 a 14 hores.

Nivell 2 de dilluns a dijous de 9 a 13 hores.

IOC (Institut Obert de Catalunya) 
Graduat en Educació Secundària a distància
Matrícula del 4 al 12 de setembre. Hores a convenir.

Preparació per a les Proves d’Accés per a Cicles 
Formatius:
Grau Mitjà. De dilluns a dijous de 19 a 22 hores i diven-

dres de 16 a 19 hores.   

Grau Superior. Dilluns, dimecres i dijous de 19 a 22 hores,

dimarts de 18 a 22 hores.

ANGLÈS ADAPTAT A L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
Estudiar anglès amb la metodologia i nivells que segueix-

en les Escoles Oficials d’Idiomes (Marc Europeu de

Llengües)

Anglès EOI Nivell 1
Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.

Anglès EOI Nivell 2
Dilluns i dimecres de 20 a 22 hores.

Anglès EOI Nivell 3 
Preparació per a l’examen de Nivell Intermedi (Anual)
Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.

Preparació per a l’examen de Nivell Intermedi (EOI N3)
convocatòria extraordinària de febrer 2013 (Trimestral)
NOVETAT!
Divendres de 17 a 19 hores.

CERTIFICACIÓ ACTIC. Acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
(El preu del curs no dóna dret a l’examen)
ACTIC Bàsic 
Dimarts i dijous de 9 a 10.30 hores. 

ACTIC Mitjà 
Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 hores. 

Dissabte de 10 a 13 hores.

Idiomes

Català A1
Dimarts i dijous de 17 a 19 hores.

Anglès Nivell 1
Dimarts i dijous de 19 a 20.30 hores.

Anglès Nivell 2 
Dilluns i dimecres de 20.30 a 22.00 hores. 

Anglès Nivell 2 (Avançat)
Dimarts i dijous de 20.30 a 22 hores. 

Anglès Nivell 3
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 hores. 

Dimarts i dijous de 20.30 a 22 hores. 

Anglès Conversa Nivell 3
Dimarts i dijous de 18.30 a 20 hores. 

Català A2
Dilluns i dimecres de 20.30 a 22.00 hores. 

Català B amb TIC NOVETAT!
Dimarts i dijous de 17.00 a 18.30 hores 

Català B
Dimarts i dijous de 9.30 a 11 hores. 

Català B1
Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 hores. 

Català C
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19 hores. 

Francès Nivell 1
Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 hores. 

Francès Nivell 2 (Avançat)
Dilluns i Dimecres de 18.30 a 20 hores. 

Divendres d’Idiomes
Divendres de 18.30 a 20.00

1r divendres : Videofòrum
2n divendres: Xerrades en Anglès
3r  divendres: Tertúlia Literària en Anglès
4r  divendres: Xerrades en Francès
Divendres esporàdics Tertúlia en Català

Formació bàsica

Formació Bàsica Nivell 2
De dilluns a dijous de 15 a 16.30 hores. 

Formació Bàsica Nivell 3
De dilluns a dijous de 15 a 16.30 hores. 

Taller de Lectura. NOVETAT!
Dilluns de 15 a 16.30 hores. 

Taller de Càlcul matemàtic. NOVETAT!
Dimarts de 15 a 16.30 hores 

Taller de Llengua i aprenentatge. NOVETAT!
Dimecres de 15 a 16.30 hores 

Taller Història i cultura de Catalunya. NOVETAT
Dijous de 15 a 16.30 hores 
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Informàtica

Informàtica Bàsica Nivell 2
Dimarts i dijous de 20 a 22 hores. 

Informàtica Bàsica Nivell 3
Dimarts i dijous de 18 a 20 hores. 

Informàtica Majors de 60 Nivell 2
Dilluns i dimecres de 17 a 19 hores.

Informàtica Majors de 60 Nivell 3
Dilluns i dimecres d’11 a 13 hores.

Dimarts i dijous d’11 a 13 hores.

Dimarts i dijous de 16 a 18 hores.

Internet, Correu electrònic i Word (Trimestral)
Divendres de 9 a 11 hores.

Creació de pàgines web (Trimestral)
Divendres de 12.30 a 14 hores.

Cursos intensius (monogràfics)

Comptabilitat familiar amb Excel (5 sessions)
Dimarts de 10.30 a 12 hores. NOVETAT!

Xarxes socials (5 sessions)
Divendres d’ 11 a 12.30 hores.

Tallers

Caixes màgiques o postals sorpresa
(manualitats - 5 sessions)
Dimarts de 10 a 11.30 hores. NOVETAT!

Ceràmica
Dijous de 9.30 a 11.30 hores.

Dijous de 19.00 a 21.00 hores.

Decoupage i Scrapbooking (manualitats- 5 sessions)
Divendres de 15 a 16.30 hores. NOVETAT!

Dibuix i Pintura
Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 hores. 

Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 hores.

Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 hores.

Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 hores.

Exercici i Respiració
Dilluns de 20.30 a 22.00 hores.

Ioga per a majors de 60 anys
Dimecres de 10 a 11.30 hores.

Ioga
Dimarts de 18.45 a 20.15 hores. 

Dimarts de 20.30 a 22.00 hores.

Dijous de 20.30 a 22.00 hores. 

Moviment Conscient 
Dilluns de 19 a 20 hores.

Patchwork
Dilluns de 15 a 17 hores.

Dilluns de 17 a 19 hores. 

Monogràfic de dibuix dissabtes

Monogràfic mensual d'introducció al dibuix NOVETAT
Dissabtes de 10 a 13 hores (4 sessions, horari a conve-

nir).

Monogràfic mensual de dibuix amb model NOVETAT
Dissabtes de 10 a 13 hores (4 sessions, horari a conve-

nir).

Per a més informació i inscripcions:
EPA Centelles C/ Jesús, 25      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.osona-

formacio.org

Ajuntament de Centelles ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

LLenguatge musicaL, piano, vioLÍ, vioLonceL, contrabaix, acordiÓ, guitar -
ra, guitarra eLÈctrica, baix eLÈctric, fLauta, cLarinet, saxofon, bateria,

grups de cambra, combos de mÚsica moderna, orquestres

Inici del curs 2012-13 el proper 12 de setembre

encara hi sou a temps!. informació i inscripcions al telèfon 93 881 06 32
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LA IMPORTÀNCIA DE LA CREATIVITAT EN LES

EMPRESES I NEGOCIS

En l’article de la passada edició vam definir  el concepte

d’esperit empresarial com a l’habilitat (personal, social, di-

rectiva), capacitat o qualitat per concebre, pensar, raonar i

fer realitat una oportunitat de negoci. Vam definir-vos els

trets característics i el perfil de l’empresari/emprenedor.

També vam destacar la importància que es dóna des de

les institucions a les persones/entitats que inicien una acti-

vitat econòmica degut a les repercussions positives en as-

pectes com l’ocupació, la competitivitat, el desenvolupa-

ment i el benestar de la societat. Finalment, vam fer incís

en què la major part d’empreses del territori són petites i

mitjanes empreses, especialment microempreses, amb

menys de 10 empleats. 

Avui us parlarem de la importància que tenen la creati-

vitat i la innovació en el procés emprenedor i en les empre-

ses, independentment de la seva dimensió i del temps que

porten operant. En l’entorn actual, de molta competitivitat,

és fonamental ser creatius i promoure noves idees, que al

seu torn, provoquin innovació en el sector on ens movem.

Per això és molt important, en el si de les empreses, valo-

rar què podem fer per millorar determinats circuits, serveis,

processos, etc. i deixar volar la imaginació. Existeixen mol-

tes eines per poder-ho dur a terme. Us farem esment

d’unes quantes:

La tècnica del Brain-storming o pluja/tempesta

d’idees: Es tracta d’una tècnica creativa grupal molt cone-

guda. Se sol reunir un grup de persones per reunir informa-

ció, resoldre problemes concrets, obtenir noves idees, etc.

Parteix de 4 normes bàsiques:

1) Les crítiques estan prohibides

2) Qualsevol idea, per ridícula que sembli, és benvingu-

da

3) Cal dir tantes idees com sigui possible

4) És desitjable el desenvolupament i associació d’idees.

Les idees recollides s’agrupen i es revisen, arribant a

conclusions

La tècnica dels mapes mentals: Es tracta d’escriure en

un cercle, al mig d’un foli, una paraula o un concepte

que volem treballar a l’empresa, i al seu voltant, escriu-

rem 5 o 10 idees bàsiques que es relacionen amb

aquesta paraula. I així successivament. El mapa mental

ens mostra una realitat multidimensional sobre un tema.

Molt sovint es juga amb els colors en aquests mapes.

Ajuda a organitzar projectes en pocs minuts, supera els

obstacles de l’expressió escrita, i permet produir i intercan-

viar idees en grup. 

La tècnica del rat-penat: Els rat-penats dormen pen-

jats de cap per avall durant el dia. Per tant, tenen una pers-

pectiva inversa i renovada de la vida. Aquesta tècnica con-

sisteix a centrar la nostra atenció visualitzant de forma in-

versa un problema, canviant la perspectiva i intentant veure

les coses des d’uns altres ulls. D’aquesta tècnica en podeu

veure un exemple a la pel·lícula “El club dels poetes morts”,

on el mestre suggereix als alumnes una nova dinàmica: els

fa pujar a la taula del professor, i veure la classe des

d’aquest nou punt de vista. Un altre exemple: tenim un ne-

goci de gelats i volem idees per una campanya publicitària

impactant. Volem que la gent es gasti diners en els gelats,

però ara hi ha crisi... i en comptes de demanar-nos: Com

podem fer perquè gastin més? Hem de pensar... en reali-

tat, la gent no gasta diners en gelats. Com podem fer per-

què almenys comprin? Una possible solució: que el tastin.

D’aquí pot sortir la idea del “dia del regal gratuït” i muntar

tot un esdeveniment relacionat amb els gelats. 

La tècnica dels cinc perquès / faci preguntes: Da-

vant d’un tema, es tracta de demanar-se “per què?” al-

menys 5 vegades. Exemple: Per què he perdut tal client?
Perquè vaig arribar tard. Per què vaig arribar tard? Perquè
em vaig adormir. Per què em vaig adormir? Perquè vaig
parar el despertador i vaig continuar dormint . Per què vaig
fer això? Perquè tenia por d’enfrontar-me amb el client, que
venia a fer una queixa. Per què tenia por d’enfrontar-m’hi?
Perquè sóc tímid/a. Aquesta tècnica en l’exemple ens per-

met veure que hi ha un problema de timidesa i que cal bus-

car solucions. 

Amb les tècniques de creativitat es poden obtenir solu-

cions: Que poden ser viables econòmicament. Que poden

ser viables legalment.  Ecològiques. Sostenibles. Preventi-

ves (eviten que certes situacions es tornin a repetir).

Al Servei de Promoció Econòmica i Ocupació d’Osona

Sud-Alt Congost utilitzem aquestes tècniques en l’assesso-

rament a emprenedors per a realitzar el seu Pla d’empresa

i iniciar el seu negoci. Les empreses consolidades (amb

més de 3 anys de rodatge) poden rebre assessorament so-

bre aquest i altres temes (subvencions, ajuts, etc.). Amb els

candidats inscrits a la Borsa de Treball,  es poden cobrir les

demandes de personal sorgides en el sí de l’empresa. 

Per a més informació:

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona

Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles Telèfon: 93 881 12 57

Fax: 93 881 20 94 www.osonasudaltcongost.org 

MÉS ENLLAÇOS D’INTERÈS [Consulta: 9 d’agost de 2012]

Aquest mes us proposem uns quants enllaços més:

√ Consum: http://www.ecoconsum.org/

√ Cuina: http://www.elrebostdelamontse.com/

√ Cultura popular: http://www.agendaens.cat

√ Curiositats: http://www.whatwasthere.com

√ Idiomes: http://bobila-idiomes.blogspot.com.es/

√ Història: http://histotube.blogspot.com.es/

√ Labors: http://www.portaldelabores.com/

√ Meravelles del món:          http://www.google.com/culturalinstitute/

worldwonders/

√ Senderisme: http://www.viasverdes-ffe.com/

√ Televisió:   http://www.tv3.cat/aquitv3/com_es_fa_un_programa.html

Esperem que us siguin d’utilitat!

Biblioteca Municipal La Cooperativa

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 dis-
sabtes de 10 a 13.30 h. (del 15 de juny al 15 de setembre, només dimecres)
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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

Informació Municipal 

Activitats extraescolars

Excursionisme

Activitats d’interès

Al PIPA trobaràs tota la informació que

necessites d’activitats extraescolars per

aquest curs. 

Nou curs: Tallers d’art per a joves de 12 a

18 anys. Inscripcions al PIPA

Al PIPA t’assessorem perquè puguis

apuntar-te al curs que més s’adequi a les

teves necessitats: 

- Cursos d’idiomes

- Proves d’accés a la formació professio-

nal

- Graduat en educació secundària

- Formació ocupacional

· Borsa de pisos i de transport. Per a

compartir el cotxe per anar a la universitat

o institut. Per buscar company de pis o bé

pis d’estudiants... Inscriu-te a la borsa 

· Borsa de cangurs i de professors de

classes particulars. Feina compatible

amb els estudis

· Informació de Beques, Residències

d’estudiants, etc.

Si t’agrada fer sortides a la natura, al PI-

PA et facilitem la informació, rutes, plà-

nols... que necessitis. 

- Informació de rutes a peu, en BTT... 

- Llocs per visitar 

- Plànols, guies d’allotjament, guies de di-

ferents països, etc

- Carnets internacionals (alberguista, es-

tudiant, professor)

- La Fira de Teatre de Tàrrega. Del 6 al 9

de setembre

- El Mercat de Música Viva de Vic. Del 12

al 16 de setembre

Assessoria d’estudis i professions
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