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Conferència

Quina política per quina societat?
Com ens afecta el canvi d’època
que estem vivint?
a càrrec de Joan
Política de la UAB

Subirats, catedràtic de Ciència

El contingut de la xerrada tractarà de diferenciar la idea de "crisi" i la
idea de "canvi d'època" i com això afecta a la política i als grans
sacsejos que estem detectant en el funcionament de l'economia i en
l'increment dels conflictes socials. Les referències seran de caràcter
internacional però es farà especial referència a la situació a Catalunya i
a Espanya.

dilluns 22 de setembre de 2014, a les 7 de la tarda
Sala de Conferències de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa EET-UPC

carrer Colom, 1 i 3 - Terrassa

Entrada lliure
Organitza:

Associació ACTES

Seu Edifici Campus Terrassa (UPC)
c.Colom 2, planta baixa - Terrassa

Cursos d’anglès 2014-2015

Aquesta informació l'enviem de manera generalitzada a tots els socis,
a tots els alumnes del Diploma i també als exalumnes, i sobretot als
alumnes d’anglès dels cursos anteriors.
Enguany hem previst que hi hagi 4 grups de diferent nivell. Es pot
iniciar en qualsevol dels nivells d’acord amb els coneixements de
cadascú. El primer nivell està pensat per a totes les persones que
s’animin a començar i tinguin poc o cap coneixement de l'idioma.
Les classes seran impartides per dos professors de llengua anglesa,
un de les Bermudes i l’altre escocès, amb domini de català i castellà.
Els grups seran reduïts, màxim 9 persones.
Preveiem que comencin el dia 6 i 7 d'octubre. Els horaris seran de 16
a 17:30h i de 17:45 a 19:15h els dilluns i dimecres, i els dimarts i
dijous.
Les persones interessades hauran de posar-ho en coneixement
d’ACTES a través del correu actes.2011@gmail.com i li enviarem un
qüestionari per emplenar. I les condicions de la inscripció.
Les dades d’inscripció personal al local són 15-17-18-22-24-25 i 29 de
setembre durant l'horari habitual d'ACTES de 10:30 a 13h.
Tindrem en compte les opinions esmerçades pels alumnes d’anglès
en el qüestionari de final del curs passat, en el sentit de continuar o
canviar de nivell. Tanmateix, procurarem, en el possible, tenir en
compte totes les opinions que qualsevol de vosaltres ens feu arribar.
És desitjable que tothom que vulgui participar en aquest programa no
esperi el darrer dia.

