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Tots els cursos tindran lloc a les dependències d'El Mirador.

Ja és oberta la inscripció a l’oferta formativa d’El Mirador per al
curs 2017-2018

Dimarts 25 de juliol de 2017
Programes| Oferta formativa El Mirador curs 2017-2018

El Mirador Centre de Coneixement ha obert les inscripcions a les propostes
formatives que conformaran a partir de l’octubre l’oferta de cursos de l’any
acadèmic 2017-2018, amb una capacitat màxima per a 50 grups i unes 600 places.

Es tracta d’una vintena de propostes adreçades a diversos tipus de públic i que
enguany es distribueixen en les disciplines formatives d’idiomes (tant per a infants
com a per a adults), informàtica i tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC), noves tecnologies, expressió corporal, arts plàstiques i manuals i habilitats
socials.

Idiomes

Així, pel que fa als idiomes, El Mirador manté un any més l’oferta formativa de
conversa en anglès adreçada als infants. En aquest sentit, els més menuts són els
alumnes nascuts els anys 2012 i 2013, que podran aprendre a parlar anglès
mitjançant l’oferta “Playing with English”. També s’ofereixen, com és habitual,
cursos adreçats als alumnes de primària (nascuts entre els anys 2006 i 2011) i de
secundària (nascuts entre el 2002 i 2005).

Les persones adultes també tindran ocasió d’apuntar-se a cursos de conversa en
anglès, en aquest cas de nivell zero (adreçat a qui vulgui iniciar-se en aquest
idioma), intermig, mig i avançat. A més, El Mirador també continuarà oferint els
cursos de francès de nivell mig i avançat per a adults.

Informàtica, TIC i noves tecnologies

D’altra banda, els cursos d’informàtica i TIC mantindran l’oferta d’iniciació a
Internet i d’iniciació a la informàtica. També s’ha programat un curs d’ofimàtica i,
com a novetat, la proposta “Vull ser YouTuber”, que pretén donar a conèixer la
feina que fan aquests influencers experts en multimèdia, audiovisual i tot allò
relacionat amb el món digital.

Els cursos relatius a les noves tecnologies inclouen una proposta per aprendre a fer
fotos i vídeos amb smartphones i tauletes, així com a organitzar i editar les captures
amb les millors APP del moment, i “Les APP al teu mòbil”, un curs durant el qual
l’alumne aprendrà a descarregar i utilitzar les aplicacions més adients a les seves
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necessitats.

També s’inclou en aquest itinerari formatiu el curs de programació creativa amb
llenguatge Scratch adreçat als infants i joves de 8 a 16 anys.

Arts plàstiques i manuals, habilitats socials i expressió corporal

El curs que ve, El Mirador també ha programat cursos relatius a les arts plàstiques i
manuals. En aquest sentit, s’han obert inscripcions a un curs d’il·lustració, on es
parlarà del procés creatiu i els alumnes podran aprendre diversos estils d’il·lustració
amb l’objectiu de trobar-ne un de propi i poder realitzar el seu projecte al llarg del
curs, i a un curs d’Stop Motion. Aquest darrer curs pretén que els alumnes
aprenguin aquesta tècnica de rodatge basada en contínues preses fotogràfiques i
puguin editar un audiovisual.

A més, es manté també el curs de grafologia, i a més se n’oferirà un d’específic
d’aquesta disciplina relacionat amb les signatures. Tampoc faltarà durant el curs
2017-2018 d’El Mirador el curs de pilates que es porta a terme cada any entre els
mesos d’octubre i juny.

Inscripcions al Servei d’Atenció Ciutadana (El Mirador)

Les inscripcions a tots aquests cursos es poden formalitzar al Servei d’Atenció
Ciutadana (SAC) d’El Mirador, fins al 15 de setembre de dilluns a divendres de
8.30 a 14.30 hores i, a partir del 18 de setembre, dilluns i divendres de 8.30 a 14.30
hores i de dimarts a dijous de 8.30 a 19 h.

Cal assenyalar que obtindran un 20% de descompte sobre el preu dels cursos les
persones en situació d’atur inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), les
persones de 65 anys o més, les persones discapacitades amb acreditació i les
famílies nombroses o monoparentals que disposin de carnet acreditatiu. També
obtindran un 20% de descompte els infants a partir del segon germà matriculat.

La informació completa sobre els nous cursos (horaris, preus, etc.) es pot consultar a
la pàgina web www.elmiradorcastellar.cat.
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