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Nou clavegueram i pavimentació del carrer Bisbe Perelló
S’ha fet la claveguera que va des del carrer del Bisbe Joan

Perelló fins a connectar amb la del carrer del Castell del Fitó, per
donar una major sortida a les aigües del col·lector de la ronda de
les Tàpies que porta les de gran part de la població. D’aquesta
manera l’aigua es reparteix entre els dos col·lectors, millorant el
seu funcionament. 

Aprofitant la rasa s’ha soterrat la instal·lació elèctrica del car -
rer fins a l’estació transformadora, s’ha pavimentat amb formigó,
s’ha renovat l’enllumenat que era molt deficient i s’han pintant
nous passos de vianants. D’aquesta manera es facilita el trànsit i
es millora el passeig dels vianants per aquesta zona tan propera
a l’escola bressol.
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Formació Bàsica i per al treball

Centelles

Formació reglada (Titulacions oficials) 

Graduat en Educació Secundària Nivell 1
De dilluns a dijous de 10 a 14 hores.

Graduat en Educació Secundària Nivell 2 
De dilluns a dijous de 9 a 13 hores.

IOC (Institut Obert de Catalunya)
Ara pot estudiar el GES des de casa i amb el nostre su-
port.

Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de
Grau Mitjà
Dilluns i dimecres de 15 a 19.30 hores.
Dimarts i dijous de 15 a 18.30 hores. 

Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de
Grau Superior
Dilluns i dimecres de 17 a 20 hores. 
Dimarts de 17 a 21 hores.
Dijous de 17 a 20 hores. 
Divendres de 17 a 19 hores.

Curs de preparació a les Proves d’Accés a la Universitat
per a majors de 25 i de 45 anys 
Dilluns, dimecres i dijous de 17 a 20 hores.

Anglès N1- Elementary EOI
Dilluns i dimecres de 20 a 22 hores.

Anglès N2-Pre-intermediate EOI
Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.

Anglès N3-Intermediate EOI
Dimarts i dijous de 20 a 22 hores.

Formació bàsica
Formació bàsica Nivell 1
De dilluns a dijous de 15 a 16.30 hores.

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

Idiomes
Català A
Dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 hores.

Català B
Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 hores.

Català Nivell C
Preparació per l’examen del nivell C. Semipresencial. 
Dimecres de 20 a 22 hores.

Català Nivell D
Preparació per a l’examen del nivell D. Semipresencial. 
Dilluns de 20 a 22 hores.

Mini cursos català - Eines per a escriure un text
Divendres de 17 a 19 hores.

Anglès Nivell 0- Beginner
Divendres de 10.30 a 12.30 hores.

Anglès Nivell 1- Elementary
Dimecres i divendres de 9 a 10.30 hores.

Anglès Nivell 1- Elementary
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 hores.

Anglès Nivell 2 - Pre-Intermediate
Dimarts i dijous de 19 a 20.30 hores.

Anglès Nivell 2 - avançat- Pre-Intermediate
Dimarts i dijous de 20.30 a 22 hores.

Anglès Nivell 2 - Pre-Intermediate
Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 hores.

Anglès Nivell 2 - Pre-Intermediate
Dilluns i dimecres de 20.30 a 22 hores.

Anglès conversa Nivell 3- Intermediate
Dimarts i dijous de 18.30 a 20 hores.

Anglès Nivell 3 - (preparació examen Nivell Intermedi)
Convocatòria febrer 2015
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores.

Anglès Nivell 4 - Upper-intermediate
Dilluns i dimecres de 20.30 a 22 hores.

Anglès per a viatgers 
Dimarts i dijous de 19 a 20.30 hores.

Alemany iniciació
Dilluns i dimecres de 19 a 20.30 hores.

Francès Nivell 1- Grand débutant
Dilluns i dimecres de 18 a 19.30 hores.

Francès Nivell 2 - Débutant
Dimarts i dijous de 17 a 18.30 hores.

Francès Nivell 3 - Intermédiaire
Dilluns i Dimecres de 20 a 21.30 hores.

Centre de Formació Permanent d’Osona Sud

Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament
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Informàtica

Informàtica majors de 60 anys Nivell 1
Dimecres i divendres de 11 a 13 hores. 

Informàtica majors de 60 anys Nivell 1
Dilluns i dimecres de 9 a 11 hores. 

Informàtica majors de 60 anys Nivell 2
Dilluns i dimecres de 11 a 13 hores.

Informàtica Majors de 60 anys Nivell 2
Dimarts i dijous de 17 a 19

Informàtica Majors de 60 anys Nivell 3
Dilluns i dimecres de 17 a 19 hores.

Informàtica Majors de 60 anys Nivell 3
Dimarts i dijous de 11 a 13 hores.

Informàtica Majors de 60 anys Nivell 3
Dimarts i dijous de 15 a 17 hores.

Informàtica Nivell 1
Dilluns i dimecres de 17 a 19 hores.

Informàtica Nivell 3
Dilluns i dimecres de 15 a 17 hores.

Crea i organitza documents: Word i Drive (trimestral)
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 hores.

Excel funcional
Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 hores.

Xarxes socials (Facebook). 6 sessions
Divendres de 17 a 19 hores. Inici 3 d’octubre.

Tallers
Exercicis de respiració
Dilluns de 20.30 a 22 hores.

Ioga
Dimarts de 18.45 a 20:15 hores.
Dimarts de 20.30 a 22.00 hores.
Dijous de 20.30 a 22 hores.

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.

Ceràmica
Dijous de 10 a 12 hores.
Dijous de 19 a 21 hores.

Taller obert de ceràmica
Dijous de 9 a 10 i de 18 a 19 hores.

Patchwork. Iniciació
Dilluns de 15 a 17 hores.

Patchwork. Avançat
Dilluns de 17 a 19 hores.

Decoupage i scrapbooking (manualitats) 
Divendres  de 15 a 16.30 hores.

Feng Shui
Divendres de 16.30 a 18 hores.

Bijuteria variada
Divendres  de 18 a 20.30 hores.

Introducció a la ceràmica i al dibuix en 4 dies
(Horari a concretar).

Cuina de tardor
(Horari a concretar).

Per a més informació i inscripcions del 3 al 10 de setembre de 2014:

EPA Centelles C/ Jesús, 25      CENTELLES

Atenció al públic: 

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 i també som a Facebook
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Durant els mesos de setembre, octubre i novembre, les per-
sones vinculades a la borsa de treball de l’Ajuntament de Cente-
lles amb formació superior (grau superior, diplomats i llicenciats)
poden accedir a una formació que es realitzarà a l’Agència CRE-
ACCIÓ de Vic sobre com potenciar les competències personals i
professionals per a la recerca d’un lloc adequat a les seves ca-
racterístiques.
En certs entorns laborals, ja no es requereixen treballadors i

treballadores sense idees que només obeeixin; es demana que
la persona “aporti”, a més de complir les obligacions del seu cà-
rrec. Es busquen persones que, treballant en grup i individual-
ment, siguin capaces de resoldre les incidències amb més rapi-
desa, aportin suggeriments i s’autogestionin les fites i els objec-
tius. Es necessiten persones polivalents, versàtils, que tinguin el
canvi incorporat en el seu patró de treball, i demostrin una alta
dosi d’adaptabilitat i disposició a l’aprenentatge per a la millora
professional.
Així doncs, es tracta de recollir el talent visible (saber i saber

fer) i potencial de les persones i canalitzar-lo a favor de la con-
solidació i/o creixement de l’organització. Tot i que les com-
petències tècniques continuen tenint un paper cabdal en la rea-
lització eficient i eficaç d’una activitat laboral, el canvi permanent
dels sistemes i processos de treball ha fet que cada cop més al-
gunes competències bàsiques, però sobretot les competències
anomenades transversals, siguin les que han anat agafant més
pes. Es demana principalment que la persona candidata a acce-
dir a una feina o que estigui en actiu:

• Identifiqui les pròpies capacitats (punts forts, punts a millo-
rar)
• Conegui i se situï en el context (social i empresarial) en què

es mou
• Presenti una bona disposició a l'aprenentatge i la millora

continua
• Tingui un bon nivell de comunicació (escolta activa, expres-

sió assertiva, etc.)
• Mantingui bones relacions interpersonals
• Sàpiga treballar en equip
• Demostri responsabilitat orientant la tasca a l'assoliment

d'objectius amb qualitat
• Mostri capacitat d'adaptabilitat crítica, és a dir, valori les pro-

postes de canvi i no les accepti sense més ni més, entenent,
però, que el canvi és un element present
• Treballi de manera organitzada i autònoma
• Pugui negociar i gestionar situacions de conflicte i/o estrès

Si esteu interessats en rebre més informació sobre el model
de Gestió per competències, o fins i tot, accedir a la formació
que es portarà a terme, no dubteu a posar-vos en contacte amb
el servei de promoció econòmica.

Per a més informació:
Servei de Promoció Econòmica i Ocupació 
C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57  -  Fax: 93 881 20 94
Correu electrònic: osonasud.altcongost@diba.es 

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. Actual-

ment, 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 lectu-
ra, etc.

• 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 trac-

ta 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 Munici-

pals de la Diputació de Barcelona.
• I, a més:                                                                                         

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)

Informació Municipal 

Biblioteca de Centelles bcentelleslc

Identificació i desenvolupament d’habilitats
i competències en la recerca de feina

Punt Jove 
El PIPA

Més informació: El PIPA
C/Jesús, 25 Tel: 93 881 23 23 
pij.centelles@diba.cat
centelles.cat/empipa facebook i twitter
Horari: de dilluns a dijous de 5h a 8h i 
divendres de 10h a 13h i de 5h a 7h
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