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La inscripció a l’oferta formativa d’El Mirador del curs 2018-2019
s’obrirà dilluns, 18 de juny

Dimecres 13 de juny de 2018

El Mirador Centre de Coneixement ha donat a conèixer l’oferta formativa de l’any
acadèmic 2018-2019, una vintena de propostes adreçades a diversos tipus de públic
i que es distribueixen en les disciplines formatives d’idiomes (tant per a infants com
per a adults), informàtica, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),
noves tecnologies, expressió corporal i habilitats socials.

Les inscripcions a aquests cursos s’obriran dilluns que ve, 18 de juny, i es podran
formalitzar fins a l’inici de cadascuna de les propostes.

Idiomes

Com és habitual, El Mirador recull també el curs que ve l’oferta formativa de
conversa en anglès adreçada als infants. En aquest sentit, els més menuts són els
alumnes nascuts els anys 2013 i 2014, 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 2007 i 2012) i de
secundària (nascuts entre el 2003 i 2006).

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, l’oferta d’informàtica i TIC inclou cursos de nivell mig d’Internet i
d’informàtica, i també un curs d’ofimàtica avançada. A més, com a novetat,
s’oferiran cursos de creació de videojocs (de nivell I, II, III), i també d’edició de
vídeo (de nivell inicial, intermig i pro).

Pel que fa a les noves tecnologies, es manté l’itinerari formatiu de programació
creativa amb llenguatge Scratch adreçat als infants i joves de 8 a 16 anys.

Habilitats socials i expressió corporal

Quant a les habilitats socials, el curs que ve El Mirador també oferirà tres cursos
anuals de grafologia, segons el nivell de l’estudiant (I, II i III), així com una quarta
proposta en què es practicarà aquesta disciplina. Com a novetat, a més, s’inclou en
aquest itinerari la proposta “Lidera tu vida en 10 pasos”, que es durà a terme un cop
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per setmana entre els mesos d’octubre i febrer.

Tampoc faltarà durant el curs 2018-2019 d’El Mirador el curs de pilates que es
porta a terme cada any entre els mesos d’octubre i juny.

Dues propostes gratuïtes a l’estiu

A més, El Mirador oferirà aquest estiu dues propostes formatives gratuïtes. D’una
banda, “Grafologia d’estiu”, un curs de tres dies de durada que tindrà lloc a
principis del mes de juliol.

D’altra banda, els infants podran realitzar un taller de Robotix, en què podran
interactuar amb robots Lego. La proposta s’ha programat del 2 al 13 de juliol.

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, dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 hores i de
dimarts a dijous de 8.30 a 19 hores. Cal tenir en compte que durant l’estiu (del 2 de
juliol al 16 de setembre), l’horari d’atenció del SAC serà només de matí: de dilluns
a divendres de 8.30 a 14.30 h.

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