
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 12 de març de 2015 
 
 

• Bona participació als actes del Dia Internacional d e les Dones per 
promoure l’equitat de gènere 

 
• Èxit en les preinscripcions a l'oferta formativa gr atuïta del Servei 

Municipal d'Ocupació.  El primer dels cursos, sobre  l'entrevista de feina, 
ha estat valorat molt positivament pels assistents 

 
• Comença el període de preinscripció de 2n cicle d’E ducació infantil, 

primària i ESO. L’Oficina Municipal d’Escolaritzaci ó dóna suport a les 
famílies en el procés d’escolarització  

 
• Més d’un centenar de persones estrenen les sessions  de cinema VO a 

l’Altrium. La Bicicleta verde (Wadjda), aquest dive ndres a les 20.30 h  
 
 
 
 
Bona participació als actes del Dia Internacional d e les Dones per promoure 
l’equitat de gènere  
 
Per commemorar el dia Internacional de la Dones, la Plataforma d'Iniciatives per 
l'Equitat entre Gèneres (PIEG) va organitzar dues activitats. 

El divendres dia 6 de març, a l'escola Montnegre de la Batllòria, al voltant de 55 
persones van assistir a la xerrada Dones del món. Una mirada a la diversitat, a càrrec 
de Jordina Pastó, antropòloga social i cultural. Després d'aquesta activitat els 
participants van gaudir d'un sopar de carmanyola i un ball. 

El diumenge dia 8 es va organitzar la passejada pels voltants de Sant Celoni (zona de 
Maribaus) anomenada Marxa amb preguntes i respostes. Tenint com a punt de sortida 
i d'arribada el Parc de la Rectoria vella, al voltant de 30 participants van seguir un 
itinerari a on prèviament la organització havia penjat cartells amb missatges 
relacionats amb l'equitat entre gèneres (violència domèstica, desigualtat salarial, 
desigual assignació en la realització de les tasques domèstiques, etc). 

En acabar el trajecte es va oferir un vermut-col·loqui on les persones participants van 
debatre, aprofitant les reflexions sorgides durant el recorregut, a l'entorn de la 
pregunta Cal celebrar el dia de la Dona? 
 
 
 
 
 



Èxit en les preinscripcions a l'oferta formativa gr atuïta del Servei Municipal 
d'Ocupació  
El primer dels cursos, sobre l'entrevista de feina,  ha estat valorat molt 
positivament pels assistents 
 
El Servei Municipal d'Ocupació Sant Celoni ha programat una oferta variada 
d'activitats gratuïtes, amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona, entre els 
quals l'entrevista de feina, la situació dels majors de 45 anys i l'ús de les xarxes 
socials. Aquests cursos s'impartiran entre el març i el juliol, i les places, que eren 
limitades, s'han cobert amb escreix. 

El primer dels cursos, que portava per títol No hi ha segones oportunitats per a les 
primeres impressions: l'entrevista de feina, es va dur a terme del 3 al 10 de març al 
Sax Sala. El curs va ser un èxit de participació, i els assistents van valorar-lo molt 
positivament. Durant les sessions, es van treballar diversos aspectes per preparar 
l'entrevista de feina, i es van enregistrar simulacions de situacions fictícies per analitzar 
i discutir sobre els conceptes impartits a les sessions anteriors. 

Els cursos que queden per impartir són: 
-Xarxes Socials: comunica't i comparteix 
-Tinc més de 45 anys i no tinc feina. Què faig? 
-Coaching: Autoconeixement, motivació i recursos per un millor posicionament 
-Autoavaluació professional i noves oportunitats per reinventar-se 
 
 

Comença el període de preinscripció de 2n cicle d’E ducació infantil, primària i 
ESO 
L’Oficina Municipal d’Escolarització dóna suport a les famílies en el procés 
d’escolarització  
 
Del 10 al 17 de març és el període de preinscripció al 2n cicle d’Educació infantil, 
primària i ESO. L’Oficina Municipal d’Escolarització és una oficina que col·labora amb 
el Departament d’Ensenyament en el procés d’escolarització dels alumnes d’educació 
infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Està situada a la Rectoria 
Vella (passeig de la Rectoria Vella, s/n) i les seves tasques són:  
 
- Orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa del municipi 
(escoles públiques i escoles concertades): línies educatives, projectes d’innovació 
educativa de cada centre, serveis que ofereixen els centres educatius i cost (servei 
bon dia, menjador, activitats extraescolars...).  
 
- Publicar les llistes amb un barem de tots els centres educatius (27 de març); 
posteriorment, publicació de les llistes d’admesos/es a tots els centres educatius (12 
de maig).  
 
- Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una 
qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions 
del Decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en 
els ensenyaments sufragats amb fons públic.  
 
- Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat i el compliment de les normes que el 
regulen i proposar a l’administració educativa les mesures que consideri adequades, 
sens perjudici de les competències que corresponen a la Inspecció Educativa. 
 



Com contactar-hi:  Rectoria Vella Passeig de la Rectoria Vella, s/n Tel. 93 864 12 13 
educacio@santceloni.cat  
 
Horari:  De dilluns a divendres de 9.30 a 15 h Durant la preinscripció (del 10 al 17 de 
març) De dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 h De dilluns a dijous de 15.30 a 18 h 
 

 

 
Més d’un centenar de persones estrenen les sessions  de cinema VO a l’Altrium  
 
La Bicicleta verde (Wadjda), aquest divendres a les  20.30 h  
 
Més d’un centenar de persones van estrenar divendres passat VO a l’Altrium,  l’oferta 
setmanal de cinema en versió original subtitulada a les sales Ocine de Sant Celoni que 
va començar amb la pel·lícula Boyhood. Les sessions són cada divendres, a 2/4 de 9 
del vespre, a un preu de 4,50 € l’entrada. Aquesta setmana, la pel·lícula programada 
és La Bicicleta verde (Wadjda) dirigida per Haifaa Al Mansour. 
 
VO a l’Altrium arrenca del projecte El petit cinema. El cinema alternatiu de Sant Celoni, 
projecte guanyador de l'Ajuntament Jove 2014 que ha esdevingut una realitat gràcies a 
la col·laboració entre l'empresa OCINE i l'Ajuntament de Sant Celoni. 

Podeu consultar la programació a www.santceloni.cat/voaltrium i comprar entrada a 
www.ocine.es 
 
 


