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Els equipaments educatius preparat pel nou curs

A CENTELLES AMB EL MEDI AMBIENT
A Centelles cada residu
al seu lloc
Les mesures preses per l’Ajuntament han donat bons
resultats.
La recollida des d’agost de 2019 a l’agost de 20220 ha
significat una reducció d’un 10% de residus de rebuig.

Les bosses per la recollida organica són gratuites i es
poden ananr a buscar a l’Ajuntament.
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Recordeu:
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Cursos i Tallers de l’Escola d’Adults de Centelles curs 2020-2021
FORMACIÓ BÀSICA

TALLERS

Etapa instrumental

Ioga

GESO + ACTIC
Preparació proves d’accés a:
- Cicles Formatius de Grau Mitjà
- Cicles Formatius de Grau Superior
- Proves d’accés a la universitat majors de 25 i 45 anys

Dibuix i pintura
Ceràmica
Patchwork

IOC (Institut Obert de Catalunya)

PÍNDOLES INFORMÀTIQUES
IDIOMES
Català nivells: A1, A2 (Certificat oficial)
B1 (Certificat oficial), B2 i C1* (Preparació prova oficial).
Francès nivells: A1.1, A2.1, B1.1, B2 i conversa A2.
Anglès nivells: A1 i A2 (Certificat oficial),
(Preparació prova oficial), B1 (EOI), B1*, B2.1, 2 i B2,2 (EOI).
Anglès conversa nivell A2, B2 i club de la conversa*.
(*) Cursos en línia

INFORMÀTICA
Informàtica nivell inicial, mitjà i avançat M60
Informàtica (per projectes)
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Competic nivell I + Word (Títol oficial)
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Horari:

De dilluns a divendres
de 9 a 13 h.
De dilluns a dijous de
16 a 20 h.

epacentelles@osonaformacio.org

Competic nivell II i III (Títol oficial)
Domina el teu mòbil
Excel N1 i Ofimàtica professional *
Gestió de xarxes socials
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TALLERS D’ART DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART

Un dels objectius de l’Escola és facilitar l’aprenentatge de diferents activitats artístiques mitjançant un
conjunt d’estratègies didàctiques que alliberin el potencial
creatiu de l’alumnat.
Els tallers van adreçats a infants des de 3 anys en endavant
i adults.

Tallers d’art infantils i juvenils
Hi ha un equip de professors especialistes en ceràmica,
gravat i pintura. Això permet oferir diferents disciplines i
diferents visions a tots els grups, fent rotacions per dinamitzar la classe.

Taller de creació lliure per a petits. P3 a P5.
Taller per a infants. De 1er a 5è de primària.
Taller per a joves. De 6è de primària a 4t d’ESO.

Tallers d’art per adults
Estan oberts a totes aquelles persones sense cap condició
d’edat ni experiència que vulguin desenvolupar les pròpies
activitats artístiques, entenent-les com una forma de coneixement personal per a poder gaudir i desenvolupar un
llenguatge expressiu propi. La dinàmica del taller incideix
en l’aprenentatge continu i progressiu de l’alumne dins les
pràctiques artístiques però al mateix temps lliure i obert a
les seves inquietuds personal.
Taller de ceràmica
Taller de dibuix i pintura.

Biblioteca Municipal La Cooperativa
C/ Sant Joan, 25 - 08540 CENTELLES

Horari: De dilluns a divendres

Tel. 93 881 03 34 Fax 93 881 01 38

de 15.30 a 20 h. Dimecres de 10 a

b.centelles.lc@diba.cat

13.30 h. Fins el 15 de setembre

bibliotecadecentelles.blogspot.com

Setembre 2020

L’Escola Municipal d’Art
de Centelles té la finalitat de crear i consolidar la sensibilització,la
formació i la pràctica
de les arts plàstiques de
les persones. Alhora, es
dóna suport per a la realització d’activitats creatives col·lectives.
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SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ DE NOVA
OCUPACIÓ EN L’ÀMBIT DEL TREBALL DOMICILIARI DE CURES DE PERSONES GRANS O
DEPENDENTS
Beneficiaris/àries: Ocupadors/es que ofereixin un contracte
laboral per a fer treballs de cura de persones grans o dependents per un mínim de 12 mesos a persones que no hagin estat
donades d’alta a la Seguretat Social en els darrers 2 anys.
Quantia de la subvenció: És una subvenció de 2.685 € per fomentar la contractació de persones treballadores de les cures i
de la llar. Aquesta quantitat correspon al cost de la quota de la
Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant durant
12 mesos. Si correspon a una contractació a temps parcial, la
quantia de l’ajut ha de ser directament proporcional a la jornada laboral contractada.

Dijous 10
Acte institucional de la Diada Nacional

Lectura de poemes i concert amb Cantus Firmus -Cor Jovede la Societat Coral La Violeta a les 7 de la tarda,
al Casal Francesc Macià.

Dissabte 12
Inauguració de l’exposició: Sentografies, record a
Sento Masià pel grup Encaix, a les 7 de la tarda.
Sala d’exposicions Niu del Palau (plaça Major).

Diumenge 13
Setmana de la mobilitat

Presentació de sol·licituds: Fins al 10 de setembre de 2020 https://treballiaferssocials.gencat.cat

Divendres 18
Presentació del llibre Art trobat, amb la presència de

AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES
I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES
(SOC – MICROEMPRESES)

Aleix Art.

Beneficiaris/àries: Microempreses o persones treballadores
autònomes que tinguin contractades fins a deu persones treballadores que hagin mantingut la seva plantilla de treballadors i
que s’hagi suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o
bé d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del
75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb
la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior,
com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.
Quantia de la subvenció: És un mòdul econòmic de 4.369,05€
(50% del SMI per a 6 mesos més un 31,4 %) per persona treballadora de la plantilla, amb un màxim de tres persones treballadores (és a dir, com a màxim, 13.107,15 € per empresa).
Presentació de sol·licituds: Fins al 30 de setembre de 2020 a
serveiocupacio.gencat.cat.

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT, RISC D’EXCLUSIÓ O
BENEFICIÀRIES DE LA RENDA GARANTIDA
DE CIUTADANIA
Beneficiaris/àries: Empreses del mercat de treball ordinari
(amb excepció de les empreses de treball temporal) per la contractació durant un mínim de 6 mesos a jornada complerta de
persones amb un grau de dependència igual o superior al 33%,
persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció, o bé persones beneficiàries
de la renda garantida de ciutadania.
Quantia de la subvenció: La quantia de l’ajut per un contracte
de 12 mesos a jornada complerta durant l’any 2020 s’estableix
en 6.650€.
Setembre 2020

Agenda setembre 2020

Presentació de sol·licituds: Fins al 30 de setembre de 2020 a
https://treballiaferssocials.gencat.cat.

Més informació:

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CENTELLES
C/ Nou, 11 de Centelles. Telèfon: 938 811 257
30 Adreça electrònica: cntl.ope@centelles.cat

l’autor Artur Ramon, antiquari i galerista, a les 7 de la tarda. Casal Francesc Macià. Organitza: ÉcfasisXXI-2012

Dimecres 23

Presentació del llibre 40 anys d’Ajuntaments democràtics, a les 7 de la tarda, al Casal Francesc Macià.
Divendres 25
Cinema en català -Cicle Gaudí: Madre, de Rodrigo
Sorogoyen, a 2/4 de 9 del vespre, al Centre parroquial,
preu: 4,50 euros, 3 euros Carnet Jove i associats a entitats de Centelles i Club La Vanguardia (2 x 1).
Dimarts 29
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Els
orígens de Hollywood: A la recerca del somni americà,
a càrrec d’Albert Beorlegui, a les 6 de la tarda, al Casal
Francesc Macià (cal ser associat per assistir a l’Aula).

EXPOSICIONS
Del 5 al 13 de setembre
hArt. Art als horts de Cal Comte.
Dissabtes de 18 a 20 h i festius de 12 a 14 h i de 18
a 20h. Jardins i horts del Palau dels Comtes.
De 12 de setembre a 4 d’octubre.
Sentografies, record a Sento Masià,pel grup
Encaix. Divendres de 6 a 8,dissabtes i festius de 11
a 2 i de 6 a 8
Del 23 d’agost al 12 d’octubre
Premi Centelles. LXXVIII Concurs de pintura
dissabtes de 6 a 8 del vespre, diumenges 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
Centre d’art el Marçó vell
(només obert quan hi ha exposició temporal)

