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Coincidint amb l’arrencada del nou curs escolar aquest setembre, 
també és dona el tret de sortida a tots els cursos complementaris que 
es podran dur a terme al llarg d’aquest any a les diferents escoles del 
municipi. 

Programació Escola d’Adults 

Pel que fa a l’escola d’adults, la nova programació comprèn de nou 
gran diversitat d’activitats donant resposta a les diferents necessitats 
i preferències dels centellencs i centellenques. D’una banda, és dona 
continuïtat als cursos de formació bàsica. Dintre d’aquests, es troben 
els cursos d’etapa instrumental, els cursos per aconseguir el Títol de 
Graduat en Educació Secundària Obligatòria, curs de preparació per a 
les proves d’accés a cicles formatiu de Grau Mig, Grau Superior i accés 
a la Universitat, idiomes i també el Títol oficial d’Informàtica. (Vegeu 
la programació a la pàgina següent)

Programació Escola de Música

Aquest setembre també s’han obert les inscripcions per apuntar-se 
al nou curs de l’Escola de Música. Com en anys anteriors, qui vulgui 
iniciar-se en el món musical, ho podrà fer a través d’alguns dels seus 
cursos. Llenguatge musical, piano, violí, viola, violoncel, cant, guita-
rra, guitarra - elèctrica i baix elèctric són algunes de les modalitats. 
També es donaran classes d’acordió, saxofon, clarinet o bateria. Alho-
ra, és dona continuïtat als grups de cambra, els combos de música mo-
derna, l’orquestra juvenil, l’orquestra d’acordions, els tallers de gospel i 
els tallers de conjunt vocal modern.

Centelles Famílies

Amb l’inici del nou any escolar, també s’inaugura des de fa ja 3 anys 
el curs del programa Centelles Famílies. En aquesta ocasió, la presen-
tació es farà el divendres, 27 de setembre, a les 19 h al Casal Francesc 
Macià i serà Joan Soler Mata l’encarregat de portar l’acte. El mestre i 
pedagog, professor de la Universitat de Vic, encapçalarà la conferència 
“L’educació ens importa: de l’escola bressol a l’institut”. 

A part de comptar amb el suport de les AMPA de totes les escoles 
municipals i del consistori de Centelles, Centelles Famílies també està 
recolzat per la Diputació de Barcelona. Podeu consultar el programa 
complet de tots els actes previstos a la web de l’Ajuntament. 

Monogràfic d’Educació (1)
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INFORMÀTICA

Informàtica nivell inicial, mitjà i avançat M60 

Informàtica (per projectes) 

Competic nivell I + Word (Títol oficial) 

Competic nivell II  (Títol oficial) 

Domina el teu mòbil (6 sessions) - Nivell I i II

APPS de Google (4 sessions) 

Emmagatzematge al núvol (4 sessions) 

Compres segures online (4 sessions)

Organitza els teus viatges (4 sessions) 

Excel (6 sessions) - Nivell I i II

Hofmann (4 sessions) 

Instagram (6 sessions) 

Rutes amb Wikiloc (4 sessions) 

Informàtica per a la memòria 

TALLERS CORPORALS

Ioga 

Abdominals hipopressius 

TALLERS CREATIUS

Dibuix i pintura 

Ceràmica 

Patchwork (Nivell iniciació
 i avançat) 

FORMACIÓ BÀSICA

Etapa instrumental (Nivell 3) 

Títol de Graduat en ESO i Títol oficial d’informàtica
Nivell I / Nivell II

IOC (Institut Obert de Catalunya)
Ara pots estudiar el GESO des de casa i amb el nostre suport.

Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius.

Grau Mitjà 

Grau Superior 

Preparació per a les PAU per a majors de 25 i 45 anys.

Cursos de preparació per a les proves oficials de l’Escola 
Oficial d’Idiomes (finals de maig).

Anglès nivells: B1 (Preparació prova oficial),  B2.1. i B2.2 (Pre-
paració prova oficial) .

IDIOMES

Català nivells: A1.1, A1.2 (Certificat oficial), A2 (Certificat ofi-
cial), B1 (Certificat oficial) i C2 (Preparació prova oficial).

Francès nivells: A1.1, A1.2 i B1.1

Anglès nivells: zero, A1.1 (Certificat oficial), A1.2, A2.1, A2.2 
(Preparació prova oficial), B1.1 i C1.

Anglès conversa 
nivell A2 i B2. 

Cursos i Tallers de l’Escola d’Adults de Centelles curs 2019-2020
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FORMACIÓ PER A PERSONES EMPRENEDORES I PER A EMPRESES

QUI ORGANITZA: l’Ajuntament de Centelles a través del servei de promoció econòmica conjuntament amb les altres oficines de 
promoció econòmica de la comarca d’Osona (Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Roda, Ajuntament de les Masies de Voltregà, 
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Vic, Consorci del Lluçanès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Creacció 
i la Mancomunitat La Plana).
A QUI VA DIRIGIT: a les persones emprenedores i/o a les empreses 
QUÈ S’OFEREIX: formació gratuïta en diferents àrees (màrqueting, fiscal, econòmic, innovació en aspectes digitals, la venda a través 
d’internet, ...). 
FORMACIONS: 
 • 17 i 19 de setembre – Folgueroles – Visual Thinking al servei dels emprenedors
 • 27 de setembre – Torelló – Requisits legals i fiscals de la venda online
 • 14 i 16 d’octubre – Tona – Decàleg de bones pràctiques per sobreviure els primers anys de vida de l’empresa
 • 24 d’octubre – Manlleu – La relació electrònica de l’empresa amb l’administració
 • 28 d’octubre – Santa Creu de Jutglar – Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos
 • 5 i 12 de novembre – Torelló – Taller de creació de contingut web
 • 14 i 21 de novembre – Manlleu – Comptabilitat bàsica des de zero
 • 25 de novembre i 2 de desembre – Centelles – Xarxes socials per difondre la teva marca i el teu negoci
 • 26 de novembre – Taradell – La gestió de l’edat i el talent a l’empresa
INSCRIPCIONS: personalment a l’oficina de promoció econòmica de l’Ajuntament (C/Nou, 11, baixos); per telèfon: 938 811 257; per 
mail: cntl.ope@diba.cat.
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Biblioteca de Centelles bcentelleslc

C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Tel. 93 881 03 34

b.centelles.lc@diba.cat  

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Horari:  De dilluns a divendres de 

15.30 a 20 h. Dimecres, divendres 

i dissabtes de 10 a 13.30 h.

Instagram (bibliotecadecentelles)

Inscripcions a l’oficina de 
promoció econòmica de
 l’Ajuntament (C/Nou, 11, baixos); 
per telèfon: 938 811 257; 
per mail: cntl.ope@diba.cat.
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Divendres 6
Marxa dels vigatans “Columna de Centelles 28 de febrer de 
1714”. (Caminada de Malla a Vic). Sortida a ¾ de 7 de la tarda 
de davant la seu de l’ANC-Centelles (Antic bar Celler d’en Toni).

Dissabte 7
Inauguració de l’exposició Itinerari Jordi Sarrate. A les 7 de la tar-
da. Sala d’exposicions de Centelles (Carrer de Jesús, 15).

Dimarts 10
11 de setembre a Centelles. 
Concert amb la Coral La Violeta i Cantus Firmus -Cor Jove- de  
la Societat Coral La Violeta. I Acte institucional de la Diada 
Nacional. A les 8 del vespre al Centre d’art el Marçó vell.

Dimecres 11
Sardanes amb la cobla Jovenívola de Sabadell. A les 6 de la tarda 
al Passeig.

Diumenge 15
Visita guiada per l’autor de l’exposició Itinerari Jordi Sarrate.
A les 12 del migdia a la sala d’exposicions de Centelles (Carrer 
de Jesús, 15).

Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2019
Pedalada popular (és obligatori l’ús del casc). A les 5 de la tarda. 
Sortida de la plaça Major.

Dijous 19
L’hora del conte amb Natàlia Domènech i Roser Bisbal. A 2/4 de 
6 de la tarda a la biblioteca la Cooperativa.

Divendres 20
Projecció de BLESSY (documental), amb la presentació de 
Rosa Cendón. Una creació col•lectiva construïda per quatre do-
nes supervivents del Tràfic d’Éssers Humans (TEH). A 2/4 de 8 
del vespre al Casal Francesc Macià. Organitza: Mans Unides

Dissabte 21
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
8a Passejada nocturna amb bici. Sortida a les 8 del vespre de la 
plaça Major. Inscripcions al Biciequip i a l’Ajuntament.

Diumenge 22
Visita guiada per l’autor de l’exposició Itinerari Jordi Sarrate.
A les 12 del migdiaa la sala d’exposicions de Centelles (Carrer de 
Jesús, 15).

Tu que no ets sinó l’instant, de Lluís Solà. Imatges Àngels Jor-
dà, interpretació i selecció de textos Albert Prat i Montserrat 
Grau, interpretació i selecció musical Jaume Gol -clarinet-, di-
recció Montserrat Grau i presentació Jordi Sala Morell. A les 6 de 
la tarda al Centre parroquial. Preu: 10 euros

Dimarts 24
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Medicina i so-

Agenda d’activitats de setembre de 2019
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cietat, a càrrec de Ramon Pujol i Farriols, doctor en Medicina.
A les 6 de la tarda al Casal Francesc Macià. (Cal ser associat per 
assistir a l’Aula).

Dimecres 25
Unitat mòbil d’informació al consumidor. D’11 a 2/4 de 2 a la 
plaça Major.

Dijous 26
Tertúlia literària. Lectures d’estiu. A 2/4 de 4 de la tarda a la bi-
blioteca la Cooperativa.

Divendres  27
Inauguració curs escolar 2019-2020 i presentació del programa 
Centelles Famílies. L’educació ens importa: de l’escola bressol a 
l’institut, amb Joan Soler Mata, mestre i pedagòg; professor de 
la Universitat de Vic. A les 7 de la tarda al Casal Francesc Macià.

Cinema en català -Cicle Gaudí. Els dies que vindran, de Carlos 
Marqués-Marcet.
A 2/4 de 9 del vespre al Centre parroquial. Preu: 4,50 euros, 3 eu-
ros Carnet Jove i associats a entitats de Centelles i Club La Van-
guardia (2 x 1).

Dissabte 28
12a Jornada de la gent gran. Caminem junts: Recorda qui vaig 
ser, abraça a qui seré. De 9 a 2/4 de 2 del matí al Casal Francesc 
Macià.

Diumenge 29
Visita guiada per l’autor de l’exposició Itinerari Jordi Sarrate.
A les 12 del migdia a la sala d’exposicions de Centelles (Carrer 
de Jesús, 15).

EXPOSICIONS

Fins el 13 d’octubre
Premi Centelles. LXXVII Concurs de Pintura. Dissabtes de 6 a 
8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Centre d’art el Marçó vell.

Exposició permanent
Sala de Paleontologia i selecció del patrimoni pictòric.
Dissabtes de 6 a 8 i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. (obert els dies d’ex-
posició). Centre d’art el Marçó vell.

Del 7 al  29 de setembre
Itinerari Jordi Sarrate
Divendres de 6 a 8. Dissabtes i festius de 11 a 2 i de 6 a 8. Sala 
d’exposicions de Centelles (Carrer de Jesús, 15).

Fins el 29 de setembre de 2019
Museu a l’aire lliure Espai Cerdà i exposició A Cerdà, de David 
Casals. De dimecres a divendres de 10 a 1. Dissabtes i diumenges 
de 10 a 12 . Mas el Cerdà (afores s/n).
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